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Ny bekendtgørelse om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget
./.

Naturstyrelsen skal hermed orientere om, at vedlagte bekendtgørelse om fastsættelse af den variable del af
vandafledningsbidraget m.v. træder i kraft mandag den 15. december 2014.
Den hidtil gældende bekendtgørelse om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget, jf.
bekendtgørelse nr. 1070 af 2. september 2013 (trappemodellen), trådte i kraft den 6. september 2013.
Den nye bekendtgørelse viderefører grundlæggende de gældende bestemmelser om den differentierede
betalingsstruktur. Bekendtgørelsen indfører som noget nyt en mulighed for hurtigere indfasning. Herudover
gennemføres nogle mindre ændringer.
Naturstyrelsen forventer at udstede et revideret vejledende notat i januar 2015 vedrørende bekendtgørelsen
til erstatning for det gældende notat af 22. august 2014.
Vedr. mulighed for hurtigere indfasning
De gældende regler suppleres med, at spildevandsforsyningsselskaberne får mulighed for indenfor visse
rammer at beslutte at gennemføre en indfasning i 2015 – 2017 af den differentierede betalingsstruktur på
spildevandsområdet hurtigere end efter de hidtil gældende regler. Dette kan ske med virkning fra 1. januar
2015.
Et spildevandsforsyningsselskab kan således for 2015 – 2017 fastsætte takster for de tre trin, hvor forskellen
er større end de tidligere fastlagte krav til forskellene mellem trinene. Rammerne for denne mulighed
fremgår af § 15, stk. 2.
Såfremt et spildevandsforsyningsselskab ønsker at benytte muligheden for hurtigere indfasning skal det
vurderes om betalingsvedtægten skal ændres. Såfremt der i den gældende betalingsvedtægt er anført
indfasningsprocenter fra den hidtil gældende bekendtgørelse og såfremt disse ændres som følge af den
hurtigere indfasning, skal betalingsvedtægten ændres.
Endvidere henvises der til, at følgende fremgår af betalingslovens § 3, stk.1: ”De af
spildevandsforsyningsselskabet fastsatte kubikmetertakster og faste bidrag skal godkendes af
kommunalbestyrelsen en gang årligt i den kommune, hvor spildevandsforsyningsselskabet er beliggende.”

Sammen med den kommende vejledning forventer Naturstyrelsen i januar 2015 at udarbejde et justeret bilag
til standardvedtægten.
Vedr. mindre justeringer
§ 2, stk. 2 og § 5, stk. 2 – spildevandsrenseforsyningsselskaber, der alene opkræver vandafledningsbidrag
overfor ejendomme med en tilladelse i medfør af lovens § 2 a, stk. 3, (det justerede betalingsprincip) skal
alene fastsætte en kubikmetertakst. Fastsættelse af denne ene kubikmetertakst skal ske i overensstemmelse
med lovens i øvrigt gældende regler. Der henvises i øvrigt til § 14, jf. nedenfor.
§ 5, stk. 1 - indførelse af krav om tilmelding for ejendomme, hvor kommunalbestyrelsen har givet tilladelse til
anvendelse af det såkaldte justerede betalingsprincip. Der henvises i øvrigt til § 14, jf. nedenfor.
§ 10, stk. 2 – indførelse af en fast tilmeldingsfrist den 15. september.
§ 10, stk. 4 – indførelse af mere fleksibilitet for spildevandsforsyningsselskabet, idet det foreslås, at selskabet
kan vælge at medtage tilmeldinger modtaget efter fristen (15.9.) tidligere end efter de hidtil gældende regler.
Selskabet har dog fortsat alene pligt til at medtage nye tilmeldinger modtaget inden 15.9. fra førstkommende
1.1.
§ 11 – ophæves som følge af ny § 10, stk. 4.
§ 12 – indførelse af en ny bestemmelse, der fastslår, at et spildevandsforsyningsselskab kan anmode en
ejendomsejer om indenfor en fastsat frist at fremsende oplysninger vedrørende den hele eller delvise
markedsmæssige aktivitet.
§ 13 – indførelse af en pligt for spildevandsforsyningsselskaberne til inden 1. juli i de i bestemmelsen nævnte
tilfælde at underrette en ny ejendomsejer om indmeldte oplysninger.
§ 14 – bestemmelsen i § 2, stk. 2 og i § 5, stk. 2 om én takst og i § 5, stk. 1 om tilmelding også for ejendomme
med tilladelse til anvendelse af det såkaldte justerede betalingsprincip har virkning for takstfastsættelse og
beregning af den variable del af vandafledningsbidraget med virkning for 2016 og fremefter. For 2015 gælder
den hidtil gældende § 5.
Naturstyrelsen vil gerne invitere spildevandsrenseforsyningsselskaber til et dialogmøde vedrørende
ejendomme, der har en tilladelse i medfør af lovens § 2 a, stk. 3 om justeret betalingsprincip. Dette
dialogmøde påtænkes afholdt den 20. januar 2015, kl. 11 - 13. Interesserede kan give meddelelse herom til en
af de tre nedenstående mailadresser gerne inden 12. januar 2015.
Såfremt vedlagte bekendtgørelse giver anledning til spørgsmål, er I velkomne til rette henvendelse herom til
Bolette Jensen (bojen@nst.dk), Torsten Duer (todue@nst.dk) eller undertegnede (malas@nst.dk).
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