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NOTAT

Høringssvar: Udkast til bekendtgørelse om 
afdragsordninger, fristfastsættelse for 
spildevandshåndtering og 
tilslutningsbidragets forfaldstidspunkt

KL konstaterer, at udkastet er sendt i høring med svarfrist inden 
folketingets miljøudvalg har afgivet betænkning over den lov, som 
betænkningen udmønter. Jf. folketingets hjemmeside (link).

Dette lovforslag ønsker KL fortsat ændret, som det fremgår af KLs 
høringssvar til L86 (link). KL anerkender, at Naturstyrelsens høringsnotat 
imødekommer nogle af KLs synspunkter. KL håber, at 
udvalgsbehandlingen fører til, at KLs synspunkter generelt imødekommes.

KL håber derfor at modtage et ændret udkast til bekendtgørelse affødt af 
den politiske behandling af L86 i ny høring.  Under forbehold af politisk 
godkendelse har KL tre konkrete bemærkninger til det udsendte 
bekendtgørelsesudkast. Bemærkningerne vedrører:

1. Elektronisk ansøgningsskema.
2. Grundlag for ansøgning (økonomi hos ejendommens ejere eller 

ejendommens beboere).
3. Ikrafttræden

Ad 1: Elektronisk ansøgningsskema
Det fremgår af lovbemærkningerne, at ansøgningsskema udvikles af 
Miljøministeriet. KL forudsætter, at skemaet BÅDE bliver enkelt og 
brugervenligt for borgerne OG teknisk enkelt at anvende i kommunerne. 
KL anbefaler, at løsningen både testes hos en fokusgruppe af sandsynligt 
berørte borgere og hos enkelte kommuner.
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Ad 2: Grundlag for ansøgning
I bekendtgørelsesudkastet §3, stk. 3 står: ”…, der vedlægges dokumentation 
i form af seneste endelige årsopgørelse fra SKAT for alle ejendommens 
beboere.” 
KL foreslår, at det overvejes at lægge økonomiske forhold hos 
ejendommens ejer(e) til grund. 
Det er jo ejendommens ejer, der er ansvarlig for forholdene på 
ejendommen. Påbud rettes til ejer, og tinglysning sker med pant i 
ejendommen. Der er tidligere set eksempler på, at faldefærdige ejendomme 
lejes ud til fattige familier. Sådanne ejendomme bør kun kloakeres, hvis 
ejendommens standard samtidig forbedres. Forbedres standarden i sådanne 
ejendomme ikke, vil de formentlig inden for en kortere årrække blive 
ubeboelige. I så fald er investeringen i kloakering spildt.

Ad 3: Ikrafttræden
KL konstaterer, at bekendtgørelsesudkastet sætter dato for ikrafttræden til 
1. februar 2015. KL anbefaler, at bekendtgørelsen først sættes i kraft, når 
det elektroniske ansøgningsskema er udviklet og succesfuldt afprøvet.

Venlig hilsen

Niels Philip Jensen
Konsulent


