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SUSPENSIONSERKLÆRING 
 
Forsyningssekretariatet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, afgiver herved over for 
de kommuner, der har ønsket dette, følgende suspensionserklæring:  

1. Indledning og baggrund 

Det er aftalt, at de kommuner, der ønsker at være omfattet af suspensionsionserklæ-
ringen skal melde sig på en liste, der føres af advokatfirmaet Horten, og som Horten 
første gang ved underskrivelsen af denne erklæring og herefter løbende ved ændrin-
ger vil holde Kammeradvokaten orienteret om. 
 
I henhold til spildevandsbetalingsloven skal kommunerne årligt betale et vejbidrag 
til deres spildevandsselskaber for selskabernes håndtering af det regnvand, som af-
ledes fra kommunale veje og private fællesveje til kloakkerne. Vejbidraget fastsættes 
af kommunen og kan højst udgøre 8 % af spildevandsselskabets anlægsomkostnin-
ger. 
 
Efter lov om kommuners afståelse af vandforsyninger og spildevandsforsyninger 
(stoploven) skal kommunen til Forsyningssekretariatet årligt indberette eventuelle 
udlodninger mv. (såkaldte rådighedsbeløb), som kommunen har modtaget fra et 
kommunalt ejet vandselskab. Forsyningssekretariatet indberetter et eventuelt rådig-
hedsbeløb til Økonomi- og Indenrigsministeriet, der herefter modregner beløbet i 
kommunens bloktilskud. 
 
Forsyningssekretariatet har i 2012 for alle kommuner truffet afgørelse om godken-
delse af de kommunale rådighedsbeløb for perioden 2007-2010. I hovedparten af 
sagerne har Forsyningssekretariatet afvist at godkende det af kommunerne indberet-
tede rådighedsbeløb på 0 kr. på baggrund af det af kommunerne fastsatte vejbidrag, 
og har opgjort et rådighedsbeløb  efter reglerne i stoploven. 
 
Forsyningssekretariatet har endvidere i 2013 for alle kommuner truffet afgørelse om 
godkendelse af de kommunale rådighedsbeløb for 2011. I en del af sagerne har For-
syningssekretariatet afvist at godkende det af kommunerne indberettede rådigheds-
beløb på 0 kr. på baggrund af det af kommunerne fastsatte vejbidrag og har opgjort 
et rådighedsbeløb efter reglerne i stoploven.  
 



  

Side 2 

 
Som følge af Forsyningssekretariatets afgørelser har den enkelte kommune været 
nødt til at efterbetale differencebeløbet til spildevandsselskabet, eller også er kom-
munen blevet – eller vil blive – modregnet i sit bloktilskud. 
 
I hvert fald to af kommunerne har stævnet Forsyningssekretariatet bl.a. for generelt 
at få prøvet Forsyningssekretariatets kompetence og hjemmelsgrundlag efter stoplo-
ven, herunder navnlig sekretariatets adgang til at efterprøve  kommunernes skøns-
udøvelse i forbindelse med fastsættelsen af vejbidrag. 
 
Da domstolene i "prøvesagerne" skal tage stilling til  spørgsmål af principiel og gene-
rel karakter, som må forventes også at få betydning for de øvrige sager, hvori sekre-
tariatet har opgjort, at kommunerne har fået et rådighedsbeløb  afgiver Forsynings-
sekretariatet denne erklæring om suspension af forældelse og passivitet til de kom-
muner, der måtte ønske at være omfattet af denne. 
 
Ved at afgive denne suspensionserklæring undgår Forsyningssekretariatet at modta-
ge sagsanlæg fra et større antal kommuner, hvor Forsyningssekretariatet har opgjort 
et rådighedsbeløb i forhold til det kommunalt fastsatte vejbidrag.  

2. Suspension 

Enhver løbende forældelse, passivitet mv. som følge af Forsyningssekretariatets af-
gørelser om rådighedsbeløb for perioden 2007-2011 for de kommuner, der har til-
meldt sig ovennævnte liste hos advokatfirmaet Horten, suspenderes hermed indtil 
videre. 
 
Suspensionen gælder ikke for så vidt angår forældelse, virkning af passivitet mv.,  
der allerede måtte være indtrådt ved indgåelsen af nærværende aftale. 

3. Opsigelse 

Denne suspensionserklæring kan ophæves af Forsyningssekretariatet skriftligt med 
2 måneders varsel. Meddelelse om ophævelse sendes til advokat Anders Valentiner-
Branth, Horten. 
 
 
Valby, den                     2014                                                    
 
 
For Forsyningssekretariatet                                                   
 
 
--------------------------------------                                                    

 
 
 
 
 

 
 
 


