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KL's høringssvar - Bekendtgørelse om 
spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af 
kommunale og private projekter vedrørende tag- og 
overfladevand (NST-4400-00035)
KL har modtaget udkast til revideret bekendtgørelse i høring. Formålet med 
revisionen er dels at stadfæste regeringens og KL’s aftale om at kravet om 
kommunal finansiering af 25% af investeringsomkostningerne er udskudt til 
2016. Herudover har Naturstyrelsen fundet anledning til at gennemskrive 
bekendtgørelsen med henblik på at skabe større klarhed over 
bestemmelserne.

KL’s høringssvar falder i to dele. For det første gives bemærkninger til de 
konkrete ændringer i forslaget til revideret bekendtgørelse. Herudover 
leverer KL et første input til ordningens forventede evaluering i 2015.

KL’s bemærkninger til de konkrete ændringer i den reviderede 
bekendtgørelse:
KL er glade for, at der endelig sker lovmæssig udmøntning af regeringens 
og KL’s aftale om at udskyde den kommunale medfinansiering til 2016. Vi 
forventer i forlængelse af udmøntningen, at Naturstyrelsen sikrer 
tilstrækkelig information herom til landets kommuner og 
forsyningsselskaber.

Naturstyrelsens gennemskrivning af bekendtgørelsen bidrager generelt set 
til en mere overskuelig og forståelig tekst. KL har følgende specifikke 
bemærkninger til udkastet:

§ 1 Anvendelsesområde og definitioner
KL foreslår at betegnelsen ”alternative projekter” forlades. Bekendtgørelsen 
sætter rammer for medfinansiering af kommunale og private projekter til 
håndtering af tag- og overfladevand i rekreative områder, i vandløb og i og 
på veje. Det var nyt og dermed ”alternativt” for et par år siden, da 
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bekendtgørelsen kom, men nu er de ”alternative” projekter blevet 
”sædvanlige”, da de omfattede projekter typisk er billigere og mere 
helhedsorienterede – og derfor et godt valg, der er blevet langt mere 
almindeligt. 
I definitionen af ”rekreative områder” er specifikt nævnt, at projekter til 
lokal afledning af regnvand i fællesarealer ejet af boligforeninger ikke er 
omfattet. Dette er beklageligt, da disse arealer ofte vil være velegnede til 
klimatilpasningsprojekter, især i byerne, hvor det kan være vanskeligt at 
finde tilstrækkelig plads til regnvandshåndteringen. KL foreslår, at private 
fællesarealer omfattes af definitionen.

§§ 3 og 4
Sommerhusområder nævnes nu i bekendtgørelsens §3. Kommasætningen i 
forbindelse med denne tilføjelse gør dog bestemmelsen uklar. KL foreslår, 
at forholdene i sommerhusområder i stedet håndteres i nyt stk. 2 til både §3 
og §4, således, at bestemmelsen i §3 håndterer projekter i 
sommerhusområder uden regnvandskloakering, mens bestemmelsen i §4 
håndterer projekter i regnvandskloakerede sommerhusområder.

KL’s generelle bemærkninger til medfinansieringsordningen:
Indledningsvist gøres opmærksom på, at KL fortsat ønsker, at det skal blive 
en permanent ordning, at forsyningsselskaberne kan finansiere 100 % af de 
nødvendige omkostninger til håndtering af tag- og overfladevand. Det er 
ikke realistisk, at kommuner og private kan finde finansiering til 25 % af 
udgifterne til håndtering af regnvandet, hvilket i praksis vil betyde, at denne 
type projekter vil gå i stå.

Med samme begrundelse, mener KL, at der er brug for at genoverveje 
meromkostningsprincippet. Der skelnes fortsat i bekendtgørelsen mellem 
projekter i vandløb i landzone/sommerhusområder/projekter i rekreative 
områder og projekter i vandløb i byzone/projekter i og på veje i forhold til 
definitionen af, hvilke omkostninger, der kan medregnes. For førstnævnte 
er det ”de meromkostninger, som er nødvendige af hensyn til håndtering af 
tag- og overfladevand” og for sidstnævnte er det ”alle omkostninger, som er 
nødvendige af hensyn til håndtering af tag- og overfladevand”. KL foreslår, 
at denne skelnen genovervejes og på sigt opgives Alternativt må det 
tydeliggøres, hvorfor denne skelnen er nødvendig. 

Concito har for Realdania i 2014 udarbejdet en evaluering af regelsættet for 
klimatilpasning, hvori der peges på en række forhold, som det vil være 
relevant at inddrage i statens evaluering af ordningen i 2015.

Et element i Concitos evaluering, som KL vil foreslå overvejes allerede med 
denne ændring af bekendtgørelsen, vedrører § 6 og omhandler kravet om 
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sammenligning af omkostning for det ”alternative projekt” og det 
”sædvanlige projekt”. KL foreslår at dette krav annulleres. Dels begrundet i, 
at det allerede er vist i mange ansøgninger og projekter, at de ”alternative 
projekter” er billigere end ”de sædvanlige løsninger”, dels begrundet i, at 
det vil give en administrativ lettelse, hvilket er helt i tråd med 
anbefalingerne fra Concito og Deloitte, samt de politiske drøftelser om 
lettelse af administrative byrder i forbindelse med forhandlingerne om 
vandsektorloven. Kommune og forsyningsselskab skal indgå aftale om 
medfinansieringsprojektet og har en fælles interesse i, at løsningen er 
omkostningseffektiv. Det bør således være tilstrækkeligt, at 
Forsyningssekretariatet fremadrettet alene kontrollerer at takstmidlerne i 
projekterne anvendes til håndtering af regnvandet og at projektet i øvrigt 
lever op til bekendtgørelsens krav.

Concito-rapporten peger som nævnt på flere generelle svagheder ved 
medfinansieringsordningen. Blandt andet har det vist sig, at det er 
vanskeligt at gennemføre klimatilpasning på privat grund/veje efter 
medfinansieringsordningen, primært på grund af kravet om privat 
projektejerskab og de forbundne regler om finansiering, hvor projektejer 
skal lægge ud for investeringerne. Der er behov for bedre ordninger og 
incitamenter for at få fuldt potentiale af klimatilpasning hos private 
grundejere. 

Herudover peger dette også på den generelle udfordring, der er i de 
eksisterende regler, som opleves snævre og administrativt komplicerede i 
praksis. Der er behov for, at indføre større fleksibilitet i kommuner og 
forsyningsselskabers muligheder for at samarbejde og fordele 
projektejerskab, så der kan skabes flere helhedsorienterede og optimale 
klimatilpasningsløsninger.

KL ser således frem til evalueringen af reglerne om klimatilpasning i 2015 
og opfatter dermed denne revidering af bekendtgørelsen som en midlertidig 
forbedring, der skal afløses af en mere grundlæggende ændring af 
regelsættet.

Med venlig hilsen

Susanne Lykke Jakobsen, Konsulent


