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Til høringsparterne, jf. vedlagte høringsliste  

    

   

  

Klimatilpasning, vandsektor 

og grundvand 

J.nr. nst-4401-00366 

Ref. carvi 

Den 25. september 2014 

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om 

betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv., lov om 

miljøbeskyttelse og lov om vandsektorens organisering og økonomiske 

forhold (Afdragsordning, finansiering og fristfastsættelse ved påbud 

om forbedret spildevandsrensning samt drift og vedligehold af anlæg 

til spildevandshåndtering) 

 

Med lovforslaget foreslås det, herunder som bemyndigelsesbestemmelser, at hvis 

en ejendomsejer ved modtagelsen af et påbud fra kommunen om forbedret 

spildevandsrensning (dog ikke ved påbud om separatkloakering) ikke kan betale 

herfor og kan dokumentere, at husstandens samlede indkomst ligger under en 

fastsat indkomstgrænse på 300.000 kr. med tillæg på ca. 39.000 kr. for op til 4 

hjemmeboende børn, gælder følgende: 

 

 Minimumsfrist på 3 år i påbud fra kommunen om forbedret 
spildevandsrensning 

 Afdragsordning, hvorefter spildevandsselskabet etablerer det påbudte 
anlæg og tilbyder ejendomsejeren en afdragsordning.  

 Rente, risikotillæg og administrationsomkostninger fastsættes i loven som 
en markedsbaseret rente (den effektive rente på 10-årige statsobligationer) 
tillagt 5 procentpoint. Aktuelt vil niveauet således blive 5,9 %.  

 

Formålet med denne del af lovforslaget er at sikre, at de miljømæssige 

målsætninger for vandløb og søer bliver gennemført, samtidig med, at 

ejendomsejere har mulighed for at spare op eller betale af på indsatsen i mindre 

rater og således undgår straffesager mm. for manglende opfyldelse af udstedte 

påbud.  

 

Endvidere foreslås det, at spildevandsselskaberne kan tilbyde at overtage ansvaret 

for drift og vedligeholdelse af alle ejendomsejeres eksisterende private 

stikledninger. Muligheden etableres som en abonnementsordning, således at 

ejendomsejere, som tegner abonnement, betaler et årligt bidrag herfor til 

spildevandsselskabet. Der er tale om en privatretlig aftale, som frit kan indgås 

mellem parterne, og som desuden kan være attraktiv i kommuner, der 

gennemfører separatkloakering. Ordningen hviler i sig selv i det enkelte 

spildevandsselskab, idet øvrige tilsluttede ejendomsejere ikke skal bidrage til 

ordningen. 

 

Til orientering vedlægges tillige foreløbigt udkast til bekendtgørelse om 

spildevandsforsyningsselskabers afbetalingsordninger og kommunalbestyrelsens 
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beslutning om minimumsfrist i påbud om forbedret spildevandsrensning. Det 

foreløbige udkast til bekendtgørelse vedlægges alene som en støtte til forståelsen af 

udkastet til lovforslag, og Naturstyrelsen skal derfor anmode om, at 

høringsparterne ikke afgiver bemærkninger til bekendtgørelsesudkastet på 

nuværende tidspunkt. Et endeligt udkast til bekendtgørelsen vil blive sendt i 

separat høring på et senere tidspunkt. 

  

Høringssvar vedrørende udkastet til lovforslag bedes være Naturstyrelsen i hænde 

senest den 23. oktober 2014. Høringssvar sendes til Naturstyrelsens 

hovedpostkasse, nst@nst.dk eller med almindelig post til Naturstyrelsen, 

Haraldsgade 53, 2100 København Ø, med reference til j.nr. NST-4401-00366. 

 

Der gøres opmærksom på, at høringssvar oversendes til Folketingets Miljøudvalg. 

 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Camilla Rosengaard Villumsen, tlf.nr. 72 54 49 

39, carvi@nst.dk, eller Maria Folker-Schiller, tlf.nr. 72 54 48 45, mafol@nst.dk. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Camilla Rosengaard Villumsen  
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