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En pro-aktiiv Miljøminis
ster - Tingly
ysning af va
andselskabe
ernes ejendo
omme

DANVA (Da
ansk Vand- og
o Spildevan
ndsforening) ffrygter, at de
e talrige udfo
ordringer - deer er forbundet med at få
sikret vandsselskaberness ejendomsre
et til ejendom
mme, der ska
al overføres fra
f kommuneen – vil ramm
me vandsektoren økono
omisk. Dette kan en pro-a
aktiv ministerr tage hånd om.
nske:
DANVAs øn
Foreningen henvender sig
s i håb om,, at embedsm
mændene vill erkende, at der er prakttiske problem
mer, som
kræver, at d
der snarest skal
s
ske en fo
orlængelse a
af fristen for de
d nye vands
selskabers aafgiftsbegræn
nsede tinglysninger.
Efter DANV
VAs opfattelse
e er der bred
d enighed om
m, at formåle
et med Vands
sektorloven i kke har være
et, at statskassen skullle tjene peng
ge på at få variabel
v
tinglyysningsafgiftt ind i forbindelse med Vaandreformen.
Baggrund:
Den nye Va
andsektorlov kræver, at de
d danske va
and- og spilde
evandsforsyninger selskaabsgøres ind
den 1. juli
2010. Selskkabsgørelsen
n medfører, at
a rigtig mang
ge ejendomm
me skal overrføres fra kom
mmunerne til de nye
vandselskab
ber. Derfor har
h politikerne besluttet a
at nedsætte afgiften
a
på tin
nglysning af eejendommen
ne. Såfremt
tinglysninge
en sker inden
n udgangen af
a 2010, ska l der kun bettales den fas
ste afgift (1.4400 kr.) – og ikke 0,6 pct.
af ejerskiftesummen. Se
e §18 i lov nrr. 460/2009.
Vandselska
aberne har tid
dligere i år væ
æret i kontakkt med advok
kater, som bistod kommuunerne med selskabsgøs
relser af van
nd- og spilde
evandsforsyn
ningerne. Alle
e var dybt be
ekymrede, da
a de forudsåå, at tinglysningen ikke
kunne nås inden fristenss udløb, hvilk
ket ville kunn
ne få vidtræk
kkende økono
omiske konssekvenser for de nye
ber.
vandselskab
Emnet har D
DANVA tidlig
gere bragt fre
em til politike
ernes kendsk
kab – og Ben
nny Engelbreecht, A, har stillet
s
spørgsmål: S2023 og S2024.
Her i novem
mber 2010 givver advokate
erne heldigvi s udtryk for, at det nye tinglysningssyystem hen ov
ver sommeren kom til a
at være rime
elig velfungerrende. MEN d
så på, at dett vil være um
muligt at få allle ejende peger ogs
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domme ting
glyst på de fa
avorable vilkå
år. Dette er ssituationen på trods af, att der er bleveet arbejdet in
ntenst i flere
måneder – og vil blive arbejdet
a
hårdt i den komm
mende tid.
Der er flere grunde til, at
a det tager la
ang tid:
- Dett nye digitale tinglysnings
ssystem har ikke fungere
et fra starten.
-

Alle
e parter mang
gler fortroligh
hed med sysstemet. Det in
ndbefatter bl.a. de komm
munale sælge
ere og køberne, der kunn
ne have anve
endt digitalt ssignatur i forb
bindelse med
d den formel le overførsel af ejendom
mmen. Men mange
m
er usikre og foretrrækker en fu
uldmagtproce
es, hvor advookaterne ska
al have en
ting
glyst fuldmag
gt til at agere på parterness vegne. Dettte er endnu en proces, dder tager tid.

-

Sam
mmenlægnin
ngen af komm
munerne i 20
007 har givett rod i arkivsy
ystemerne.

-

Derr er tale om ejendomme,
e
som ingen h
har håndteret med ejendo
omsretlige øjjne i mange år – om nogen
nsinde. Der dukker
d
sålede
es talrige pro
oblemer op. Der er mang
ge eksemplerr, hvor det plludselig
kon
nstateres, at kommunen ikke har tingllyst adkomstt på ejendom
mme, som allee ellers forve
entede.

-

Ting
glysningskon
ntorernes sca
anning af alle
e dokumente
er tilhørende den enkeltee ejendom ha
ar resulteret
i, att der de facto
o mangler lin
nks. Forsvund
dne dokumenter giver ny
ye udfordringger.

-

SKA
AT meddelte
e først sommeren 2010, a
at de ikke skulle have sag
gerne ind til aafgiftsprøvning – hvilket
ting
glysningskontorerne ellers
s krævede.

-

Korrt- og Matrike
elstyrelsen sk
kal også til ti der involvere
es, når overførslen blot sskal angå en del af en
kom
mmunal ejend
dom.

-

Lovvgivningen be
etød, at vand
dselskaberne
es kunne selskabsgøres helt frem til jjuli 2010.

Reelt skal a
advokaterne have anmeld
dt ejendomm
mene til tingly
ysning primo december, dda tinglysningsprocessen tager ca
a. 3 uger – og
o der efterfø
ølgende skal ske et kvalitetstjek af ting
glysningen.
nisteren tage
e initiativet till at lave en frristforlængelse – såledess at afgiftsred
duktionen
Vil I overvejje at lade min
også kan gives i forhold til de ejendo
omme, der m
måtte blive an
nmeldt inden
n 01.07.2011 ?
ære meget flo
ot, om Miljøm
ministeren kun
nne være pro
o-aktiv.
Det ville væ

Med venlig hilsen

arsen
Carl-Emil La

DANVA
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