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Nye regler om særbidrag for særligt forurenet spildevand 

 

Naturstyrelsen skal hermed orientere om, at vedlagte nye bekendtgørelse om særbidrag for særligt forurenet 

spildevand træder i kraft den 17. oktober 2014. 

 

Bekendtgørelsen indebærer, at spildevandsforsyningsselskaber med virkning fra 1. januar 2015 for 

ejendomme, hvorfra der afledes særligt forurenet spildevand, skal opkræve særbidrag i overensstemmelse 

med dels § 2 a, stk. 9, i lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v., dels bekendtgørelsen 

om særbidrag for særligt forurenet spildevand. 

 

Som det fremgår af bekendtgørelsens § 8, skal spildevandsforsyningsselskaberne senest den 1. december 

2014 sikre, at betalingsvedtægten er i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelsen, og 

kommunalbestyrelsen skal senest den 31. december 2014 godkende en betalingsvedtægt i overensstemmelse 

med bekendtgørelsen.  

 

Der vedlægges et forslag til justeret kapitel 3 c om særbidrag i betalingsvedtægten. 

 

Naturstyrelsen udsender i løbet af den kommende uge et vejledende notat om bekendtgørelsen om særbidrag 

for særligt forurenet spildevand. Spildevandsselskaber eller kommuner, der inden udsendelse af det 

vejledende notat ønsker det foreliggende udkast til notatet, kan rette henvendelse til Vibeke Plesner på e- 

mail vpl@nst.dk eller på telefonnummer 41 78 20 36.   
 

Det har i forbindelse med høringen af bekendtgørelsen været et udtalt ønske blandt høringsparterne, at der 

bliver fastsat en entydig definition af særligt forurenet spildevand. Naturstyrelsen vil derfor igangsætte en 

undersøgelse af husspildevands sammensætning med henblik på at vurdere mulighederne for at fastsætte en 

definition på særligt forurenet spildevand. Afhængigt af resultatet af undersøgelsen vil der evt. efterfølgende 

blive udarbejdet en ændring af bekendtgørelsen til ikrafttrædelse på et senere tidspunkt. En evt. ændring af 

bekendtgørelsen og tidspunktet for ikrafttrædelse vil blive drøftet med relevante interesseorganisationer. 

 

Eventuelle spørgsmål vedrørende bekendtgørelsen om særbidrag for særligt forurenet spildevand kan rettes 

til Vibeke Plesner (tlf. 41 78 20 36 eller vpl@nst.dk) i uge 42 og derefter til Torsten Duer (tlf. 72 54 47 88 

eller todue@nst.dk ) eller til Marianne Lassen (tlf. 72 54 48 09 eller malas@nst.dk).   

 

 

Med venlig hilsen 

 

Mathilde Aagaard Sørensen 
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