
Hvordan kommer de enkelte relevante lovbestemmelser til at se ud, 
når L 86 indskrives 

 

lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. 

§ 1. Loven har til formål at sikre hensynet til princippet om omkostningsdækning, herunder dækning af 

miljømæssige og ressourcerelaterede omkostninger, og prissætning med tilskyndelsesvirkning. Derudover skal 

der tages hensyn til, at de forskellige vandanvendelsessektorer yder et passende bidrag, og til princippet om, at 

forurener betaler. 

Stk. 2. I denne lov forstås ved spildevandsforsyningsselskaber, medmindre andet er angivet, sådanne 

spildevandsforsyningsselskaber, der er omfattet af § 2, stk. 1, i lov om vandsektorens organisering og 

økonomiske forhold. 

Stk. 3. Loven fastsætter regler om betaling for afledning til spildevandsforsyningsselskabers 

spildevandsanlæg. Loven finder endvidere anvendelse på betaling for afledning til spildevandsanlæg etableret 

efter § 7 a og for betaling til fælles, obligatoriske ordninger for tømning og bortskaffelse af humane 

affaldsprodukter, slam og spildevand fra samletanke og bundfældningstanke samt for betaling for udførelse, 

drift og vedligeholdelse af spildevandsanlæg, som er ejet af andre end spildevandsforsyningsselskabet. 

Stk. 4. Udgifter til udførelse, drift og vedligeholdelse af spildevandsforsyningsselskabers spildevandsanlæg og 

anlæg, der er etableret efter § 7 a  herunder udgifter til opfyldelse af anmodninger efter miljøbeskyttelseslovens 

§ 32 a og regler fastsat i medfør heraf, dækkes af bidrag fra de berørte ejere af fast ejendom (herunder 

umatrikulerede arealer), der tilleder til spildevandsforsyningsselskabers spildevandsanlæg, eller som er 

kontraktligt tilknyttet spildevandsforsyningsselskabet.2) 

tk. 5. I bidraget efter stk. 4, 1. pkt., kan endvidere indregnes spildevandsforsyningsselskabets udgifter, som 

er nødvendige af hensyn til håndtering af tag- og overfladevand, i forbindelse med medfinansiering af 

kommunale og private projekter. Spildevandsforsyningsselskabets udgifter må ikke overstige udgifterne til 

sædvanlig afhjælpning af kapacitetsproblemer i spildevandsanlægget. 

Stk. 6. Miljøministeren kan fastsætte regler om indregning efter stk. 5, herunder om, hvilke udgifter der kan 

betales af spildevandsforsyningsselskabet, om betingelser for indregning, om dokumentation for fastsatte krav 

vedrørende spildevandsforsyningsselskabets udgifter, om afgrænsning af projekter, om, hvordan betalingen til 
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projektejer skal foregå, og om spildevandsforsyningsselskabets samarbejde med projektejer i forbindelse med 

gennemførelse af kommunale eller private projekter 

Stk. 7. Udgifter til tømning af humane affaldsprodukter, slam og spildevand fra samletanke og 

bundfældningstanke som led i fælles, obligatoriske tømningsordninger dækkes af bidrag fra de berørte ejere af 

fast ejendom, jf. dog § 7 a, stk. 5. 

Stk. 8. Udgifter til etablering af spildevandsanlæg og til afdragsordning efter § 4, stk. 2, og udgifter til drift og 

vedligeholdelse af spildevandsanlæg, jf. § 4 c, dækkes af bidrag fra de berørte ejere af fast ejendom. I udgifter 

efter 1. pkt.indregnes bl.a. administrationsomkostninger, risikotillæg og påløbende renter. Et eventuelt samlet 

tab som følge af afdragsordninger i medfør af § 4, stk. 2, indregnes i bidraget efter stk. 4, 1. pkt. 

Stk. 9. Hel eller delvis overdragelse af spildevandsaktivitet omfattet af § 2, stk. 1 eller 3, i lov om 

vandsektorens organisering og økonomiske forhold må hverken direkte eller indirekte føre til højere priser for 

ydelser fra den pågældende aktivitet, herunder som følge af indregning af forøgede udgifter til finansiering ved 

fremmed kapital, driftsmæssige afskrivninger eller forrentning af indskudskapital. 

 

Bidrag 

§ 2. Ved tilslutning af ejendomme, der ikke tidligere har været tilsluttet et spildevandsforsyningsselskab, 

pålignes et standardtilslutningsbidrag. Der kan ikke opkræves tilslutningsbidrag fra ejendomme, der er tilsluttet 

eller er pålignet tilslutningsbidrag til et spildevandsforsyningsselskab, jf. dog stk. 4, 5 og 7. Der kan ikke 

opkræves tilslutningsbidrag fra ejendomme, der før den 1. januar 2010 var tilsluttet eller var pålignet 

tilslutningsbidrag til et offentligt spildevandsanlæg i henhold til tidligere regler. 

Stk. 2. Standardtilslutningsbidraget udgør 30.000 kr. eksklusive moms for en boligenhed. 

Stk. 3. For erhvervsejendomme fastsættes standardtilslutningsbidraget til 30.000 kr. eksklusive moms pr. 

påbegyndt 800 m2 grundareal. For erhvervsejendomme i landzone beregnes et tillagt grundareal ud fra det 

bebyggede areal og en skønnet bebyggelsesprocent. For ubebyggede erhvervsejendomme i landzone skønnes et 

bebygget areal. 

Stk. 4. Ved udstykning fra en boligejendom opkræves der efter stk. 2 tilslutningsbidrag for den eller de 

frastykkede parceller, hvis parcellen eller parcellerne efter frastykningen ikke er tilsluttet et 

spildevandsforsyningsselskab, og der føres stik frem til den eller de nye parcellers grundgrænse. 



Stk. 5. Ved ændring i beregningsgrundlaget for tilslutningsbidraget for en erhvervsejendom, herunder 

udstykning af en ejendom, opkræves et supplerende tilslutningsbidrag. Det supplerende tilslutningsbidrag 

beregnes som forskellen på det bidrag, der efter stk. 3 kan beregnes for den nye ejendom eller de samlede nye 

ejendomme, og det bidrag, der efter stk. 3 kunne være opkrævet for ejendommen eller de samlede ejendomme 

før ændringen. Hvis en ejendom, der udstykkes, før udstykningen er blevet pålignet tilslutningsbidrag efter en 

betalingsvedtægt udarbejdet efter 1. juli 1997, og der ved påligning af bidraget er gjort brug af lovens mulighed 

for at dispensere fra standardtilslutningsbidraget, jf. stk. 8, beregnes det supplerende tilslutningsbidrag på 

baggrund af dette lavere bidrag. Ved udstykninger kan det supplerende tilslutningsbidrag for en frastykket 

ejendom dog ikke overstige det standardtilslutningsbidrag, der for den frastykkede ejendom kan beregnes efter 

stk. 3. 

Stk. 6. For boligejendomme og erhvervsejendomme, der ikke er tilsluttet for tag- og overfladevand, skal 

tilslutningsbidraget fastsættes til 60 procent af de i stk. 2-5 nævnte bidrag. 

Stk. 7. Hvis en ejendom, der ikke tidligere har været tilsluttet for tag- og overfladevand, tilsluttes for denne 

del af spildevandet, opkræves et supplerende tilslutningsbidrag svarende til 40 procent af det tilslutningsbidrag 

efter stk. 2 og 3, der kan opkræves på påligningstidspunktet. Det supplerende tilslutningsbidrag kan kun 

opkræves fra ejendomme, der er blevet pålignet tilslutningsbidrag efter en betalingsvedtægt udarbejdet efter 1. 

juli 1992. 

Stk. 8. Spildevandsforsyningsselskabet kan i særlige tilfælde fastsætte tilslutningsbidraget lavere end de i 

stk. 2-7 nævnte bidrag, dog aldrig lavere end de faktisk afholdte udgifter til detailledningsanlægget. 

Stk. 9. Tilslutningsbidraget, jf. stk. 2 og 3, reguleres årligt efter et af Danmarks Statistik udarbejdet 

reguleringstal baseret på bygge- og anlægsomkostninger. 

Stk. 10. Tilslutningsbidraget forfalder, når en ejendom tilsluttes eller kan tilsluttes et 

spildevandsforsyningsselskab medmindre andet følger af regler fastsat i medfør af stk. 11. 

Stk. 11. Miljøministeren kan fastsætte regler om tilslutningsbidragets forfaldstidspunkt i forbindelse med 

afgørelser efter miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 4, 2. pkt., og § 30, stk. 1. 

§ 2 a. For afledning til et spildevandsforsyningsselskab af spildevand, herunder filterskyllevand, kølevand og 

genanvendt tagvand, betales et årligt vandafledningsbidrag, jf. dog stk. 2 og § 2 b. Der betales endvidere 

vandafledningsbidrag for afledning af vand, der kan sidestilles med spildevand, herunder afværgevand, jf. dog 

§ 2 b. 



Stk. 2. For afledning af tag- og overfladevand, der ikke genanvendes, og vand fra omfangsdræn betales ikke 

vandafledningsbidrag. 

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan give tilladelse til, at en ejendom alene betaler for brugen af et 

spildevandsrenseforsyningsselskabs spildevandsrenseanlæg. Tilladelsen kan alene gives under forudsætning af, 

at ejendommen for egen regning finansierer og vedligeholder en transportledning til spildevandsrenseanlægget. 

Stk. 4. Vandafledningsbidraget fastsættes med udgangspunkt i vandforbruget og i overensstemmelse med § 

3, stk. 1. Hvor vandmåler kræves, beregnes bidraget ud fra det målte vandforbrug. 

Spildevandsforsyningsselskabet kan give adgang til, at bidrag fastsættes ud fra det målte forbrug, selv om 

vandmåleren er opsat uden krav herom. I andre tilfælde fastsættes bidraget efter et skønnet vandforbrug. Det 

skønnede forbrug kan for boligenheder ikke overstige 170 m3 pr. år, jf. dog § 7 b, stk. 1. 

Stk. 5. For erhvervsejendomme fastsættes vandafledningsbidraget efter vandforbruget fratrukket den 

vandmængde, der medgår til produktionen eller af anden grund ikke tilledes et spildevandsforsyningsselskab, jf. 

dog § 7 b, stk. 1. 

Stk. 6. I tilfælde, hvor der afledes vand, uden at der har været et vandforbrug, beregnes 

vandafledningsbidraget ud fra den afledte vandmængde. 

Stk. 7. Spildevandsforsyningsselskabet kan vælge at opdele vandafledningsbidraget i en fast og en variabel 

del. Den faste del af vandafledningsbidraget må ikke overstige 500 kr. inklusive moms pr. år. Den faste del af 

bidraget opkræves pr. stikledning frem til en ejendoms grundgrænse. Den faste del af bidraget skal dog ikke 

opkræves for stikledninger, hvortil der alene er tilsluttet tag- og overfladevand. Det variable 

vandafledningsbidrag beregnes som vandforbruget multipliceret med de af spildevandsforsyningsselskabet 

fastsatte og af kommunalbestyrelsen godkendte kubikmetertakster, jf. § 3, stk. 1 Vandforbruget, der anvendes 

ved beregningen, fastsættes som beskrevet i stk. 4. I tilfælde, hvor der afledes vand uden et vandforbrug, 

beregnes den variable del af bidraget på baggrund af den afledte vandmængde, jf. stk. 6. 

Stk. 8. Den maksimale grænse på 500 kr. inklusive moms pr. år for den faste del af vandafledningsbidraget, 

jf. stk. 7, reguleres årligt efter et af Danmarks Statistik udarbejdet reguleringstal baseret på bygge- og 

anlægsomkostninger. 

Stk. 9. Ejendomme, der afleder særlig forurenet spildevand, pålignes særbidrag, såfremt tilledningen giver 

anledning til særlige foranstaltninger i forbindelse med etablering og drift af spildevandsforsyningsselskabets 

spildevandsanlæg. 

Stk. 10. For statsveje fastsættes med udgangspunkt i kubikmetertaksten, jf. stk. 4, et årligt vejbidrag 

beregnet ud fra en vandmængde på 0,12 m3 vand pr. m2 areal, hvorfra spildevandet tilledes til et 



spildevandsforsyningsselskab. Hvis vandafledningsbidraget er opdelt i en fast og en variabel del, jf. stk. 7, 

betaler statsveje alene den variable del af bidraget beregnet ud fra den i stk. 7 nævnte variable 

kubikmetertakst. 

Stk. 11. For kommunale veje og private fællesveje skal kommunen betale et årligt vejbidrag til 

spildevandsforsyningsselskabet på højst otte procent af udgifterne til kloakledningsanlæggene. 

Stk. 12. Vandafledningsbidrag og vejbidrag betales fra det tidspunkt, hvor en ejendom tilsluttes 

spildevandsforsyningsselskabets anlæg. Hvis der ikke er tale om en permanent fysisk tilslutning til et 

spildevandsforsyningsselskabs anlæg, betales vandafledningsbidraget fra det tidspunkt, hvor afledningen til 

spildevandsforsyningsselskabets anlæg begyndes. 

Stk. 13. Miljøministeren kan fastsætte regler om opgørelse af særbidrag, jf. stk. 9, om krav til dokumentation 

for beregning af særbidragets størrelse og om udlevering af denne dokumentation. Ministeren kan endvidere 

fastsætte regler om en bagatelgrænse for opkrævning af særbidrag 
 

§ 4. Spildevandsforsyningsselskabet kan yde henstand med betalingen af tilslutningsbidrag. 

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om ejendomsejerens ret til at modtage og 

spildevandsforsyningsselskabets pligt til at fremsætte tilbud om udførelse af nødvendige foranstaltninger til 

opfyldelse af afgørelser truffet I henhold til miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 4, og § 30, stk. 1, mod 

ejendomsejerens betaling herfor og for eventuelt tilslutningsbidrag ved en afdragsordning. Dette gælder dog 

ikke i sager om påbud om separatkloakering truffet i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 30, stk. 1. 

Stk. 3. Miljøministeren fastsætter nærmere regler om aftaler om afdragsordning i henhold til stk. 2, herunder 

om aftalens vilkår, for så vidt angår afdragsperiode, risikotillæg og renter, samt om  

spildevandsforsyningsselskabets oplysningspligt over for ejendomsejeren i forbindelse med aftalens indgåelse. 

Ministeren kan endvidere fastsætte regler om spildevandsforsyningsselskabets pligt til at sikre 

spildevandsforsyningsselskabets fordring som følge af afdragsordningen. 

Stk. 4. Miljøministeren fastsætter regler om behandlingen af sager efter stk. 2 og om socioøkonomiske kriterier 

og dokumentationskrav, der skal være opfyldt for at kunne modtage tilbud. 

§ 4 c. Spildevandsforsyningsselskaber kan tilbyde at administrere drift og vedligeholdelse af ejendommes 

spildevandsanlæg, som er tilsluttet spildevandsforsyningsselskabets spildevandsanlæg, mod at ejeren løbende 

betaler for udgifterne forbundet hermed. 

Stk. 2. Spildevandsforsyningsselskaberne skal konkurrenceudsætte udførelsen af driften og vedligeholdelsen 

efter stk. 1 i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler om udbud af offentlige kontrakter 

Kontraktligt medlemskab 



§ 7 a. I tilfælde, hvor kommunalbestyrelsen giver ejere af helårsboliger påbud efter § 30, stk. 1, i lov om 

miljøbeskyttelse om forbedret spildevandsrensning for en eksisterende udledning, skal påbuddet følges af et 

tilbud om et kontraktligt medlemskab af spildevandsforsyningsselskabet. 

Stk. 2. Medlemskab af spildevandsforsyningsselskabet efter stk. 1 indebærer, at 

spildevandsforsyningsselskabet skal forestå udførelse, drift og vedligeholdelse på ejerens vegne af en 

spildevandsløsning, der rensemæssigt opfylder påbuddet, mod at ejeren af ejendommen betaler 

standardtilslutningsbidrag og vandafledningsbidrag svarende til en ejendom, der er tilsluttet et 

spildevandsforsyningsselskab, jf. §§ 2-4. 

Stk. 3. Spildevandsforsyningsselskabets tilbud omfatter alene udførelse, drift og vedligeholdelse af et anlæg, 

der økonomisk svarer til det af kommunalbestyrelsen påbudte. Ønsker ejeren et mere omkostningskrævende 

anlæg, må ejeren selv bekoste difference hvilken ikke kan inddrages i afdragsordning efter § 4, stk.2. 

Stk. 4. Ejeren af ejendommen afholder udgifter til ledninger på egen grund frem til den valgte 

spildevandsløsning. Ejeren af ejendommen afholder endvidere udgifter til elektricitet og vandforsyningsvand til 

den valgte spildevandsløsning samt udgifter til etablering og drift af bundfældningstank, jf. dog stk. 5. 

Stk. 5. Spildevandsforsyningsselskabet er ansvarlig for tømning af bundfældningstanke i forbindelse med 

etablering af anlæg efter stk. 1-4. 

Stk. 6. Tilslutningsbidrag efter stk. 2 forfalder ved kontraktens indgåelse, og vandafledningsbidrag kan 

opkræves fra spildevandsløsningens ibrugtagning. 

 

Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse 

§ 29. Miljøministeren kan fastsætte regler vedrørende behandlingen af sager efter § 28. Ministeren kan 

endvidere fastsætte regler om, hvilke krav der kan stilles til spildevandets rensning og til spildevandsprojekter, 

samt om, hvilke vilkår der kan knyttes til tilladelser efter § 28 og påbud efter § 30, herunder om frister. 

Ministeren kan desuden fastsætte regler om hel eller delvis ophævelse af tilslutningsret og -pligt til 

spildevandsforsyningsselskaber omfattet af § 2, stk. 1, i lov om vandsektorens organisering og økonomiske 

forhold. 

Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold 

§ 16. En kommune kan meddele garanti for lån, der optages af et vandselskab til finansiering af selskabets 

investeringsudgifter ved indvinding og distribution af brugsvand samt investeringsudgifter ved kloakering og 

rensningsanlæg, i det omfang lånet kan indregnes i vandprisen. 



Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan endvidere meddele garanti for lån, der er optaget af et 

spildevandsforsyningsselskab til finansiering af omkostninger til etablering af spildevandsanlæg i tilfælde, hvor 

kommunalbestyrelsen har truffet afgørelse i medfør af § 4, stk. 2, i lov om betalingsregler for 

spildevandsforsyningsselskaber m.v. 


