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NOTAT

Høringssvar til lovforslag om 
afdragsordning, finansiering og 
fristfastsættelse ved påbud om forbedret 
spildevandsrensning

KL opfatter, at forslagene omfatter to forskellige emner:
1. Påbud fra kommunen om forbedret spildevandsrensning
2. Drift og vedligehold af eksisterende private stikledninger

Høringssvaret er opdelt, så de to emner behandles i hvert sit afsnit.

Påbud fra kommunen om forbedret spildevandsrensning
KL er enige i, at trængte boligejere bør mødes med hjælp så det undgås, at 
ejerne bliver politianmeldt for ikke at kunne overholde påbudsfrister. Men 
KL advarer stærkt mod de foreslåede metoder, som efter KLs opfattelse 
nogle steder i landet vil skabe nye store problemer uden at bidrage til den 
handling, som påbudet oprindeligt skulle fremme.

KLs indvindinger er knyttet til følgende punkter:
 Økonomien i det lokale forsyningsselskab
 Afgrænsning af bestemmelserne i forhold til brugen af MBL § 30
 Muligt tab af påbudsgrundlag ved ejerskifte
 Usikkerhed om bindende tidsfrister for kommunerne
 Lovforslagets økonomiske og administrative konsekvenser

KL forventer, at økonomien i mindre forsyningsselskaber i nogle 
landkommuner bliver stærkt belastet, når de skal agere lånekasse for trængte 
boligejere. Nogle spildevandsselskaber har hverken likviditet eller 
lånemulighed til en sådan ny aktivitet. Dermed kan det dybest set komme til 
at koste selskabet livet. KL har tidligere peget på dette problem, se dette 
link.

http://www.kl.dk/Teknik-og-miljo/Husejere-far-hjalp-til-spildevandsregningen-id165485/?n=0&section=132442
http://www.kl.dk/Teknik-og-miljo/Husejere-far-hjalp-til-spildevandsregningen-id165485/?n=0&section=132442
http://www.kl.dk/Teknik-og-miljo/Husejere-far-hjalp-til-spildevandsregningen-id165485/?n=0&section=132442
http://www.kl.dk/Teknik-og-miljo/Husejere-far-hjalp-til-spildevandsregningen-id165485/?n=0&section=132442


2

KL noterer, at det i lovbemærkningerne er skønnet, at lovforslaget vil 
omfatte 1.700 ejendomme på landsplan, dvs 5 % af de 34.000 berørte 
ejendomme i det åbne land. Det fremgår ikke hvordan dette skøn er 
fremkommet. KL vurderede i foråret 2014 på baggrund af en forespørgsel 
til enkelte landkommuner, at der er brug for hjælp til mindst 10 % af de 
berørte ejendomme. 
KL har senere gennemført en minianalyse af forholdene i en landkommune. 
Analysen omfatter social status og husstandsindkomst for borgere, der ikke 
har efterkommet kommunens påbud om forbedring af spildevandsanlæg i 
det åbne land. Blandt de berørte borgere har 34 % en husstandsindkomst 
under 340.000 kr., ca. en tredjedel af disse er pensionister.
På baggrund af disse tal finder KL, at lovbemærkningernes overslag over 
berørte ejendomme og dermed særligt udfordrede forsyningsselskaber er 
markant undervurderet.

KL mener, at det fortsat bør være muligt at give påbud med hjemmel i MBL 
§ 30, stk. 1 med kortere frist end 3 år. 
Påbud anvendes typisk ved påbud om forbedret spildevandsrensning i 
udpegede renseklasseoplande. Men bestemmelsen bruges også i andre 
sammenhænge fx til at påbyde udbedring af uacceptable forhold vedr. 
bundfældningstanke. Der bør derfor være en mulighed for at fravige de 3 år 
i særlige tilfælde, typisk ved påbud, der ikke har med renseklasseoplande at 
gøre.

KL savner hjemmel til at tinglyse påbud om forbedret spildevandsrensning, 
så de bliver bindende ved ejerskifte. Konsekvensen af et ejerskifte er efter 
KLs opfattelse, at der skal meddeles nyt påbud med ny rimelig frist for 
køber (praksis i de fleste kommuner er 1 år). 
Hvis man indfører en 3 års frist til at foretage forbedret 
spildevandsrensning, så bør det således følges af en bestemmelse, der gør 
påbuddet bindende for en senere køber af ejendommen.

KL antager, at Vandplan 2009-2015 snart vedtages og offentliggøres. I de 
hidtidige udkast er forudsat, at indsatsen med at forbedre 
spildevandsrensningen i det åbne land skal være gennemført senest 2 år 
efter vedtagelsen af vandplanen. 
Tidsfristerne i udkast til Vandplan tillader ikke frister på 3 år. Kommunerne 
skal før påbud vedtage vandhandleplaner og revidere spildevandsplaner, alt 
sammen noget der tager en del måneder. 
KL peger på, at vandplanernes tidsfrister for den forbedrede 
spildevandsrensning må samordnes med tidsfristerne i forslaget. 

Det fremgår af lovbemærkningerne, at Naturstyrelsen har merudgifter til 
udvikling af et ansøgningsskema, mens kommunerne får enklere sagsgange. 
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KL finder fremstillingen af forholdene i kommunen direkte misvisende. 
Tværtimod vil forslaget betyde øget administration og sagsbehandling af 
emner, som kommunerne ikke tidligere har skullet foretage. Hertil kommer 
ressourcer (tid og penge) til tinglysning af påbud og afdragsordninger, 
genoptagelse af sager m.v. 
De anførte positive konsekvenser forekommer fejlvurderede. KL finder 
ikke, at der vil være reducerede udgifter til håndtering af klager og 
vejledning eller reduktioner i driftsudgifterne for kloakforsyningen.
KL beder derfor om at få lovforslaget i økonomisk høring.

KL er som nævnt indledningsvis enige i målet med regeringens forslag, men 
KL kan ikke tilslutte sig midlerne. KL foreslår i stedet, at der med statslige 
midler etableres en lånepulje, som berørte boligejere kan få adgang til.

Drift og vedligehold af eksisterende private stikledninger
KL vurderer, at forslaget om abonnementsordningen i princippet kan være 
en god ide, men at det i praksis kan blive svært at lave en velfungerende 
ordning. 

Eksempelvis er det ikke afklaret hvor lang tid en ejer skal være bundet til 
abonnementet. Kan en ejer betale abonnement i 2 år, og så umiddelbart 
efter, at der er separatkloakeret melde sig ud og dermed give regningen 
videre? 

Idet ordningen præsenteres som en privatretlig aftale mellem 
spildevandsselskabet og den enkelte lodsejer har KL ingen yderligere 
bemærkninger til denne del af forslaget.

Venlig hilsen

Niels Philip Jensen
konsulent


