02-03-2015

- Særbidrag
- Afdragsordning
- Trappemodellen
Pia Lisbeth Nielsen
Advokat

Særbidrag
Pia Lisbeth Nielsen
Advokat

1

02-03-2015

Særbidrag - principper
•

Ved tilslutningstilladelser skal kommunalbestyrelsen sikre reduktion af forurenende stoffer før
tilledning til forsyningens kloak.

•

Forsyningen er kun forpligtet til at modtage vand og stofmængder, der er reguleret i
spildevandsplanen og i en tilslutningstilladelse.

•

Principielt skal der opkræves særbidrag.

•

Praksis varierer meget fra forsyning til forsyning. Hvor der opkræves særbidrag, gælder det ofte
nogle få, meget store tilledere.

•

Særbidrag kan være en betydelig indtægtskilde.

•

En berørt virksomhed kan have partsstatus i forbindelse med vedtagelse af ændret
betalingsvedtægt.

•

Særbidrag anvendes som sekundær adfærdsregulerings-mekanisme.
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Særbidrag inden lovændringen i 2013
•

Særbidraget blev indtil den 1. januar 2014 fastsat ud fra et skøn over de ekstra
omkostninger, som behandlingen medførte for alle forsyningens renseanlæg mv.

•

Særbidraget blev indtil den 1. januar 2014 fastsat og opkrævet på baggrund af generelle
formler for omkostninger i relation til fjernelse af et forøget indhold af organisk materiale,
tungmetaller, miljøfremmede stoffer, fosfor og kvælstof fra spildevand, der havde et højere
forureningsindhold end husspildevand.

•

Med en ændring af betalingsloven blev der givet Miljøministeren en hjemmel til at udforme
en ny bekendtgørelse om særbidragsopkrævningen.

•

Det var forventet, at opkrævningen skulle være individuel for hver enkelt virksomhed, og
beregnet på basis af omkostninger for det enkelte renseanlæg, som virksomheden afleder
til. Det var også forventet, at der ville blive foretaget ændringer i definitionen af
husspildevand.

4©

2

02-03-2015

Den nye bekendtgørelse

•

Den nye bekendtgørelse trådte i kraft den 17. oktober 2014 – med virkning fra den 1. januar
2015.

•

Bekendtgørelsen fastlægger nærmere regler for opgørelse og dokumentation for
opkrævning af særbidrag.
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Nye regler i bekendtgørelsen – overordnet gennemgang
•

Som hidtil skal ses på den enkelte virksomheds afledning. Men opgørelsen kan baseres på
forsyningens samlede ”kilopriser” for rensning af COD, kvælstof og fosfor, beregnet som
gennemsnit for alle anlæggene, der ejes af selskabet. Herudover er det specifikt nævnt, at
der også beregnes særbidrag for særlige anlæg til særligt spildevand.

•

Bekendtgørelsen ”skærper” sprogligt pligten til at opkræve særbidrag. Det fremgår nu, at
forsyningen skal opkræve særbidrag, når afledningen af spildevand fra en ejendom giver
anledning til ekstraomkostninger. Forsyningen har dog også pligt til at reducere
særbidraget, hvis tilledningen af f.eks. let omsætteligt kulstof er gavnligt for renseanlægget.

•

Samtidig indføres en bagatelregel, hvis de administrative omkostninger til beregning af
bidraget må antages at overstige bidraget.

•

Opgørelsen kan udarbejdes på 4 måder – afhængig af, hvilken dokumentation, der er til
rådighed for forsyningsselskabet.

•

Virksomhederne skal én gang årligt have en beskrivelse af opgørelsesmetode og beregning
af udgifter.
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Bagatelgrænsen
•

Forsyningen skal undlade at opgøre forureningsindholdet i det særlige forurenede
spildevand, hvis der ligger en begrundet formodning for, at udgifter til beregning/opgørelse
af forureningsindhold og dokumentation af særbidragets størrelse for den enkelte ejendom,
vil overstige de indtægter, der ville kunne opnås i særbidrag.

•

Formålet hermed er at sikre at udgifter forbundet med fastsættelse og opkrævning heraf,
ikke overstiger selve særbidraget.

•

Det er ikke beskrevet, hvad der ligger i en ”begrundet formodning”. Det må dog antages, at
Forsyningen ved en forespørgsel/anmodning herom, skal kunne dokumentere, at
opgørelsen ville være uproportional.
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Opgørelse af forureningsindholdet – 4 måder
•

De data, der skal lægges til grund for bidragsberegningen og opkrævningen er i rangorden
følgende:
1. Analyser udført i henhold til tilslutningstilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 28, som
selskabet kan få fra kommunen og/eller virksomheden.
2. Analyser, der stilles til rådighed for selskabet efter aftale med virksomhedsejeren.
3. Måleresultater af op til 5 målinger pr. år, som selskabet selv udtager uden accept fra
grundejeren. Dette kan kun ske ved skelbrønd, og kun hvis der ikke foreligger
oplysninger efter de to første metoder.
4. Oplysninger fra tilslutningstilladelsen eller andre relevante oplysninger, forudsat at der
ikke foreligger oplysninger efter punkt 1- 3.
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Hvad skal der betales særbidrag for?

Særligt forurenet spildevand
• I forhold til det tidligere udkast, er der sket en væsentlig ændring i forhold til
bekendtgørelsens definition af, hvornår der er tale om særligt forurenet spildevand omfattet
af bekendtgørelsen.
•

Særligt forurenet spildevand defineres, efter den endelige bekendtgørelse, som spildevand,
der overskrider forureningsindholdet i forhold til de grænseværdier eller tilsvarende, der
fastsættes af forsyningen.

•

Som det fremgår, er det således ikke længere – som det ellers fremgik af det tidligere
udkast – husspildevand, der er udgangspunktet for, hvornår spildevand anses som særligt
forurenet. Det vil således være forsyningen selv, der skal vurdere hvornår der er tale om
særligt forurenet spildevand omfattet af bekendtgørelsen.
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Hvad skal der betales særbidrag for ? (2)
•

Forsyningen har en pligt til at opgøre forureningsindholdet for alle stoffer, der kan medføre
særlige udgifter til etablering eller drift af anlæg – der ligger udover udgifter relateret til
håndtering af husspildevand.
•

Dette omfatter således udgifter relateret til fjernelse af COD, kvælstof og fosfor samt
udgifter relateret til øvrige stoffer/parametre, herunder SS, klorid, tungmetaller og
andre miljøfremmede stoffer. Endelig omhandler det også stoffer, der hæmmer
nitrifikation eller giver forøgede omkostninger til slamhåndtering.

•

Særlige anlæg til fjernelse af ”stoffer” , der ikke findes i husspildevand.
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Opgørelse af forureningsindholdet
•

For COD, fosfor og kvælstof er det acceptabelt for spildevandsanlægget at udforme en kilopris – dvs.
fortsat anvende en formel til beregning af særbidrag for selskabets samlede omkostninger for alle
renseanlæg i forsyningsselskabet til fjernelse af disse stoffer i det omfang, indholdet af stoffer overstiger
indholdet i husspildevand.

•

Hvis selskabet har særlige omkostninger til særlige anlæg for specielt spildevand, så skal omkostninger
til disse særlige anlæg opgøres separat for det konkrete renseanlæg og den konkrete virksomhed.

•

Eksempler på spildevandsanlæg/særlige anlæg er:
•
anlæg til udligning af spildevandets sammensætning - det kan f.eks. være klorid
•
anlæg til udligning af pH-værdi i en udligningstank med omrøring og syre/basetilsætning
•
anlæg til UV-behandling af afløbet eller termisk behandling af slammet for at fjerne GMO
organismer
•
anlæg til fjernelse af medicinrester, smitstoffer eller særlige organiske stoffer inden spildevandet
blandes med andet spildevand. (f.eks. sygehusspildevand).
•
anlæg, der udfører særlig forrensning af spildevand for en virksomhed (Faxe, Kalundborg,
Scanhide)

•

Herudover skal det beregnes, hvordan særligt forurenende spildevand influerer på slambehandling mv.
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Udgifter, der indgår i beregningen af særbidrag

•

Forsyningen skal inddrage følgende udgifter i beregningen:
1. Driftsudgifter, herunder som minimum udgifter til el til bundfældning, el til biologisk
behandling og el til slambehandling, samt udgifter til slamhåndtering og til
fældningskemikalier (kiloprisen for N, P og O),
2. Udgifter til investeringer i særlige anlæg – og afskrivninger hertil,
3. Indtægter, der reducerer udgifterne til rensning (mindre forbrug af f.eks. købt organisk
kulstof), og
4. Administrationsudgifter, herunder udgifter til opgørelse af forureningsindholdet,
udgiftsberegning og dokumentation.
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Dokumentation § 5
•

Bekendtgørelsen stiller krav om, at forsyningen skal dokumentere fastsættelse af
særbidraget overfor ejendommen/virksomheden.

•

Dette indebærer, at der med den endelige opkrævning af særbidraget, ligeledes skal
fremsendes oplysninger om:
• Forsyningens fastsatte grænseværdier for det opgjorte forureningsindhold.
• Forsyningens opgørelse af forureningsindholdet i det særligt forurenede spildevand
der er afledt, herunder oplysninger om metoden for opgørelsen.
• En beregning af de udgifter for det forureningsindhold i forhold til den enkelte ejendom,
som der har været afholdt til særlige foranstaltninger til etablering og drift. Herunder
som minimum oplysning om:
• a) Udgifter til drift og til investeringer, reducerede udgifter, herunder enhedspriser
for el, varme og COD, samt administrationsudgifter,
• b) Hvorvidt opgørelse af udgifter er sket samlet i forhold til alle anlæg, der ejes af
forsyningen, eller separat for en særlig anlægsdel, samt
• c) Kiloprisen for COD, kvælstof og fosfor.
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Bekendtgørelsens betydning
•

Forsyningerne
• Mere administrativt arbejde.
• Omkostninger forbundet hermed skal dog også dækkes ved opkrævningen af
særbidraget.

•

Ejendomme der tilleder særligt forurenet spildevand
• Mere kostægte betalingsstruktur.
• Visse ejendomme vil således opleve en stigning i rensningsudgifter for særligt
forurenet spildevand, hvor andre vil opleve et fald.
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Afdragsordning og
fristfastsættelse
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Hvad er der sket?
•

Med en ændring i betalingsloven blev der givet Miljøministeren en hjemmel til at udforme en
ny bekendtgørelse om afdragsordninger ved afgørelser truffet i henhold til
miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 4 (tilslutning til kloak) og § 31, stk. 1 (påbud om forbedret
spildevandsrensning).
• Denne hjemmel blev udnyttet ved ny bekendtgørelse, som trådte i kraft den 5. februar
2015.

•

Med lovændringen har Folketinget introduceret en afdragsordning for grundejere med lav
husstandsindkomst i relation til betaling af tilslutningsbidrag til forsyningen, betaling af
ledningsanlæg samt minimumsfrist ved påbud.
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Afgrænsning
•

Bekendtgørelsens regler gælder ved påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 4, 2.
pkt. (påbud om tilslutning) og § 30, stk. 1 (påbud om forbedret spildevandsrensning).

•

Bekendtgørelsens finder ikke anvendelse ved:
• Sager vedrørende ejendomme, der udelukkende benyttes erhvervsmæssigt,
• Sager vedrørende påbud om separatkloakering, og
• Sager vedrørende lovliggørelse eller ophør af ulovlige forhold (miljøbeskyttelseslovens
§ 68).

•

Bekendtgørelsens regler om meddelelses af en minimumsfrist på 3 år for opfyldelse af et
påbud finder ikke anvendelse ved meddelelse af påbud om forbedring af uhygiejniske
forhold. Her kan der fastsættes en kortere frist.
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Bekendtgørelsens ordning

Bekendtgørelsens afdragsordning og fristfastsættelse
• Efter bekendtgørelsens ordning, kan grundejer ved modtagelsen af et påbud fra kommunen
- hvis grundejer ikke kan betale herfor og kan dokumentere, at husstandens samlede
indkomst ligger under en fastsat indkomstgrænse på 300.000 kr. med tillæg på 39.300 kr.
for hvert barn i husstanden til og med 4 børn - kræve en:
•

Minimumsfrist: Min. 3 år for opfyldelsen af påbud om tilslutningspligt eller påbud om
forbedret spildevandsrensning.

•

Dog kan der fastsættes en kortere frist, hvis der er tale om et påbud om uhygiejniske
forhold.

•

Afdragsordning: Forsyningen tilbyder grundejeren en afdragsordning i forhold til
betaling af tilslutningsbidrag og/eller omkostningerne ved etableringen af de
nødvendige spildevandsanlæg på ejendommen.
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Kommunens forpligtelser
•

Inden påbud/afgørelse efter mbl. § 28, stk. 4 eller § 30 skal modtageren af påbudet
(grundejeren) informeres om fristen for at ansøgning om en minimumsfrist for
efterkommelse af påbud mv. og muligheden for at opnå en afdragsordning for
tilslutningsbidrag og betaling for ledningsanlæg mv.

•

Kommunen skal have et elektronisk ansøgningsskema på sin hjemmeside.

•

Kommunen skal træffe afgørelse om hvorvidt ansøgeren er kvalificeret til at opnå en
fristudsættelse og/eller en afdragsordning, hvis dette ønskes.

•

Hvis grundejeren opfylder de økonomiske krav skal påbuddet meddeles med en minimums
frist på 3 år, medmindre der er tale om uhygiejniske forhold.

•

Afgørelsen herom meddeles samtidig med afgørelser efter mbl § 28 eller § 30.
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Forsyningens pligter
•

Når forsyningen modtager en anmodning skal forsyningen fremsende et konkret tilbud på
etablering af nødvendige ledningsanlæg mv. (der normalt ville være grundejerens egen
forpligtelse og tilbud på en afdragsordning for betaling af omkostningerne hertil og betaling
af tilslutningsbidrag.

•

Før indgåelse af en afdragsordning skal forsyningen oplyse grundejeren om det samlede
beløb, der skal betales i afdragsordningens løbetid – tillige med vilkårene for
afdragsordningen – f.eks. håndtering af grundejers misligholdelse af afdragsordningen og
muligheden for at indfri gælden før tid.

•

Efter indgåelse af aftalen skal forsyningen hvert år udsende en meddelelse om restgælden

•

Skal etablere ledningsanlæg, men ikke drifte dem. Dog stadig helt normal drift af § 7a
anlæg.

•
•

Forsyningen har en frist på 4 måneder efter ansøgning til at fremkomme med et tilbud.
Forsyningen skal administrere alle ordninger – og beregne restgæld mv.
20 ©
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Oversigt over sagsforløb
1. Kommunen giver en grundejer varsel om påbud (miljøbeskyttelseslovens § 75) og
orientering om opnåelse af en minimumsfrist og afdragsordning herunder frist for
ansøgning om at komme med i afdragsordning.
2. Grundejer indgiver ansøgning elektronisk inden for den af kommunen fastsatte frist.
3. Kommunen meddeler påbud samt afgørelse om, hvorvidt grundejer kan komme med i
afdragsordningen og få en udskudt frist for påbuddets opfyldelse.
4. Grundejer anmoder senest halvandet år efter modtagelse af afgørelse fra kommunen
forsyningen om tilbud om en konkret afdragsordning, hvor samtlige omkostninger til
ordningen fremgår
• Frist 1: Hvis frist for opfyldelse af påbud (om uhygiejniske forhold) er kortere end
18 måneder, skal ejer senest 1 måned efter modtagelse af afgørelsen fra
kommunen, anmode forsyningen om tilbud.
• Frist 2: Ret til tilbud og allerede fremsatte tilbud bortfalder, hvis ikke grundejer
senest 18 måneder inden udløb af fristen for afgørelse, har anmodet forsyningen
om tilbud, og senest 1 år inden udløbet af samme frist, accepterer tilbuddet.
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Oversigt over sagsforløb (2)

5. Forsyningen laver nødvendige forarbejder, og giver grundejer tilbud om en afdragsordning.
• Frist: Tilbud skal sendes til grundejer senest 4 måneder efter ejers anmodning.
6. Grundejer accepterer eller afslår på tilbud.
7. Forsyningen etablerer spildevandsløsningen inden for påbudsfristen.
8. Den 20 årige afdragsordning træder i kraft fra det tidspunkt, hvor spildevandsløsningen er
etableret og i funktion på ejendommen.
9. Tilslutningsbidraget forfalder først, når stikket er ført frem/anlægget er etableret i henhold til
den udskudte frist.
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Skematisk oversigt af sagsflow
1. Kommunen
varsler påbud og
informerer
3. Kommunen
meddeler påbud og
afgørelse i hht. Bek.

2. Grundejer
ansøger om adgang
til ordningen
4. Grundejer
anmoder om tilbud

6. Evt.
sagsbehandling,
tilladelser mm.
8. Grundejer
accepterer tilbud
og indgår kontrakt
10. Grundejer
afdrager til
forsyningen – 20 år

5. Forsyningen
udarbejder tilbud
7. Forsyningen
sender tilbud
9. Forsyningen
udfører anlæg
11. Evt. økonomisk
mellemværende
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Skematisk oversigt med tidsfrister
Kommunen varsler
påbud og
informerer
Kommunen
meddeler påbud og
afgørelse

Grundejer ansøger
om adgang til
ordningen
Grundejer anmoder
om tilbud

Evt.
sagsbehandling,
tilladelser mm.
Frist påbud:
Min. 3 år

Min. 1 år før

Grundejer
accepterer tilbud
og indgår kontrakt
Grundejer afdrager
til forsyningen – 20
år

Forsyningen
udarbejder tilbud
Forsyningen sender
tilbud til grundejer

Frist:
Max 4
mdr.

Min. 1 ½
år før

Forsyningen
udfører anlæg
Evt. økonomisk
mellemværende
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Verserende sager
•

Bekendtgørelsens regler finder anvendelse for afgørelser efter miljøbeskyttelseslovens §
28, stk. 4, 2. pkt. og § 31, stk. 1, der er truffet før bekendtgørelsens ikrafttræden, men som
endnu ikke er opfyldt.

FRIST
• Grundejer som har modtaget afgørelser efter ovenstående bestemmelser, skal senest den
31 december 2015 have indgivet ansøgning om afdragsordning efter bekendtgørelsens
bestemmelser.
• Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om grundejers ret til afdragsordning.
• Hvis grundejer ansøger om minimumsfrist, og opfylder betingelser herfor, skal fristen
for det tidligere påbud forlænges til 3 år fra afgørelsen.
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Hvilke omkostninger skal inddrages i en
afdragsordning
•
•
•
•
•
•

Omkostninger forbundet med etablering af spildevandsanlæg på privat grund
Tilslutningsbidrag
Låneomkostninger for forsyningen
Rykkerprocedure
Omkostninger til administration af afdragsordningen herunder oprettelsen, den årlige drift
og administration af indbetalinger, oprettelse af registre mv.
Et beløb til dækning af risiko, administrationsomkostninger, tinglysningsafgift og renter
• Beløbet fastsættes som den effektive rente på en 10 årig statsobligation opgjort på
tidspunktet for indgåelse af afdragsordningen tillagt 5,0 procent point. Dette beløb er
pt. 5,9 % årligt. Bekendtgørelsen er på dette punkt ualmindelig dårligt sprogligt
formuleret…
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Afdragsordningens håndtering

1. Afdragsordningens løbetid
• 20 år.
2. Amortisering
• Forsyningen skal forud for indgåelse af afdragsaftalen oplyse ejer om:
• det samlede beløb, der skal betales i ordningens løbetid, herunder renter, risikotillæg
mv. opgjort som årlige omkostninger (ÅOP).
• størrelse, antal og hyppighed af betalinger
• vilkår for aftalen, herunder konsekvenser ved misligholdelse og mulighed for hel eller
delvis indfrielse
3. Årlig meddelelse om restgæld
• Forsyningen skal 1 gang årligt opgøre restgælden og oplyse grundejeren herom,
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Førtidig tilbagebetaling

•

En grundejer kan have et ønske om at betale sin gæld af på et tidligere tidspunkt end aftalt.

•

Efter bekendtgørelsen har grundejer et retskrav på at indfri sine forpligtelser i henhold til
afdragsordningen helt eller delvist før tid, med deraf følgende en reduktion af de samlede
kreditomkostninger.

•

Forsyningen er dog ikke forpligtet til at acceptere ekstraordinære afdrag under 1.000 kr.
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Kompensation ved førtidig tilbagebetaling

•

I tilfælde af førtidig tilbagebetaling af en afdragsordning har forsyningen ret til kompensation for
eventuelle omkostninger, der er direkte forbundet med den førtidige tilbagebetaling.
• Kompensationen skal være rimelig og fastsat ud fra objektive kriterier.

Hvis der er mere end 1 år mellem førtidig betaling og aftalt ophør af ordningen (1-19 år):
• Kompensationen kan ikke overstige 1 % af det kreditbeløb, der tilbagebetales før tid.
Hvis der er mindre end 1 år mellem førtidig betaling og aftalt ophør af ordningen (19-20 år):
• Kompensationen kan ikke overstige 0,5 % af det kreditbeløb, der tilbagebetaltes før tid.
Hvis forsyningen kan dokumentere tab udover fastsatte grænser, som følge af den førtidige betaling,
kan forsyningen undtagelsesvist kræves højere kompensation – dog kun svarende til det faktiske tab
(bekendtgørelsen har her lånt af andre tekster – hvorfor der har indsneget sig ordet ”kreditgiver” =
forsyningen).
Den maksimale grænse for kompensation er dog at kompensationen, der kræves aldrig kan
overstige det rentebeløb, som grundejer skulle have betalt i perioden mellem førtidig betaling og
aftalte ophør.
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Sikkerhed
•

Til sikkerhed for betaling af forsyningens krav mod grundejer, tinglyses skadesløsbrev på
ejendommen med oprykningsret.

•

Restgælden forfalder når ejendommens sælges eller overdrages.
• Det må antages at forsyningen må have krav på kompensation efter samme regler,
som gælder ved førtidig betaling.

•

Det må fremhæves, at den krævede sikkerhed i form af et skadesløshedsbrev forekommer
illusorisk. Sikkerheden vil som udgangspunkt blive placeret nederst på ejendommens
prioritetsliste, idet ordningen ikke forudsættes anvendt af grundejere, som selv kan
finansiere herunder lånefinansiere.
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Tab på ordningerne

•

NST mener, at et tab på ordningerne dækkes via risikotillægget for alle ejendomme i
ordningen

•

Hvis der skulle være et tab herudover – overvæltes dette på de øvrige tilsluttede brugere –
som en 1:1 omkostning.
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Vandafledningsbidrag og
trappemodellen
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Vandafledningsbidrag
•

Vandafledningsbidraget betales for afledning af spildevand (dog ikke tag- og overfladevand)
til forsyningens kloak.

•

Vandafledningsbidraget betales for ejendomme, der kun er gæstetilsluttet (fiskebiler, cirkus,
byggearbejder mv.)

•

Vandafledningsbidrag betales også selvom der ikke er et forbrug af vandforsyningsvand
(perkolat, grundvandssænkning, afværgepumpninger mv.)

•

Bidraget er en fast takst pr. kubikmeter afledt vand og herudover kan Forsyningen vælge at
indføre et fast bidrag på 30 gange kubikmetertaksten dog maks. 500 kr. i 2000-priser.
Beløbet indekseres fra 2000. Dette skal fremgå af betalingsvedtægten for forsyningen.

•

Efter 1. januar 2014 er der indført en rabat model (trappemodellen) for betaling af
vandafledningsbidraget for store vandforbrugende – kommercielle – virksomheder.
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Det faste vandafledningsbidrag
•

Udover det kubikmeter afhængige bidrag kan der opkræves et fast vandafledningsbidrag:

•

Det faste bidrag er et bidrag pr. stikledning frem til grundgrænsen for en tilsluttet ejendom.
• Bidraget er således uafhængigt af hvor mange boliger, rækkehuse mv. der eksisterer
på ejendommen.

•

Hvis kun et stik frem til 2 matrikulære ejendomme – kun et bidrag ! Fordelt på
ejendommene

•

Hvis flere stik frem til en matrikulær ejendom – et bidrag pr. stikledning !
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Det justerede betalingsprincip

Med vandsektorloven kan ejendomme nu opnå tilladelse til at aflede direkte til renseanlægget, på
følgende betingelser:
1. Spildevandsforsyningen skal være opdelt i to selskaber: Et ledningsselskab og et
renseanlægsselskab.
2. Kommunen skal i spildevandsplanen have udpeget områder, hvor kommunalbestyrelsen er
indstillet på, at give en ejendom tilladelse til direkte tilslutning til spildevandsrenseforsyningsselskabet.
3. Kommunen kan herefter konkret give tilladelse til, at en ejendom alene betaler for brugen af
renseanlægget, under forudsætning af at ejendommen finansierer og vedligeholder sin egen
transportledning hen til renseanlægget.
4. Hvis det justerede betalingsprincip indføres opdeles vandafledningsbidraget i to dele, der hver
især skal ”hvile-i-sig-selv”
• Et vandafledningsbidrag for driftsudgifter til ledningsanlæg.
• Et vandafledningsbidrag for driftsudgifter til renseanlægget.
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Trappemodellen

36 ©

18

02-03-2015

Trappemodellen
•

Trappemodellen indebærer, at kubikmetertaksten falder med stigende vandforbrug.

•

Den fastsætter, at den variable del af vandafledningsbidraget skal opkræves efter
differentierede takster, der gælder ud fra vandforbruget:
• Til og med 500 kubikmeter om året (takst 1).
• Vandforbrug på over 500 og til og med 20.000 kubikmeter om året (takst 2).
• Vandforbrug på over 20.000 kubikmeter om året (takst 3).

•

Den variable del af vandafledningsbidraget skal herefter af forsyningen beregnes som
vandforbruget på de enkelte trin multipliceret med den kubikmetertakst, der er fastsat for
det pågældende trin.
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Ny bekendtgørelse
•

Ny bekendtgørelse trådt i kraft den 15. december 2014.

•

Ændringer som allerede nu er trådt i kraft:
•

Dokumentation for at være omfattet af trappemodellen
Forsyningen kan anmode ejeren om at afgive oplysninger, der godtgør
ejendommens
anvendelse til aktiviteter der helt eller delvist udøves på
markedsmæssige vilkår. Dette
fremgår af ny § 12.
•

Dokumentation ved ejerskifte
Hvis forsyningen er bekendt med, at en ejendom der afregnes efter trin 2 eller 3 har
skiftet ejer, skal den inden førstkommende 1. juli underrette ny ejer om tidligere ejers
oplysninger afgivet til brug for beregningen. Dette fremgår af ny § 13.
•

Nye regler om indfasning
Mulighed for at fastsætte lavere kubikmetertakster for trin 2 og 3. Dette fremgår af ny § 15,
stk. 2.
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Ny bekendtgørelse (2) – Virkning for afregning i
2016 og fremover
Ejendomme omfattet af det justerede betalingsprincip
Når spildevandsrenseforsyningsselskabet opkræver bidrag for virksomheder der tilleder
direkte til renseanlæg
• Hvis renseselskabet kun opkræver bidrag for selskaber med tilladelse efter § 2 a, stk. 3 skal
renseselskabet for disse ejendomme alene fastsættes én kubikmetertakst, som ikke
nødvendigvis er en ”takst” , der bruges til at afregne i forhold til ledningsselskabet der
forestår øvrig opkrævning. Dette fremgår af ny § 2, stk. 2.
Når spildevandsrenseforsyningsselskabet opkræver bidrag for alle tilsluttede
ejendomme – også dem med afleder direkte efter § 2a, stk. 3
• Hvis ejendommen udelukkende driver erhverv, skal renseselskabet afregne selskaber med
tilladelse efter § 2a, stk. 3 efter kubikmetertaksten fastsat i trin 2.
• Hvis ejendommen delvist driver erhverv, skal renseselskabet afregne forbruget der kan
henføres til erhverv med kubikmetertaksten fastsat i trin 2. og det øvrige (ikke
erhvervsmæssige) vandforbrug efter taksten i trin 1.
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Trappemodellen - indfasning

Procentreduktion i forhold til takst 1

•

forsyningen skal med udgangspunkt i disse procentsatser sikre at forsyningen samlet set
får de samme indtægter som hidtil og at forsyningen hviler-i-sig-selv
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Trappemodellen - indfasning (2)
•

Den nye bekendtgørelse giver forsyningen mulighed for at fastsætte kubikmetertakster for
trin 2 og 3, der er lavere i forhold til kubikmetertaksten i trin 1, end der er fastlagt i
bekendtgørelsen. Dette fremgår af ny § 15, stk. 2.

•

Følgende betingelser skal dog være opfyldt:
1. Stigningen i kubikmetertaksten for trin 1 må højest være 3 % årligt i forhold til
foregående år,
2. Forholdet mellem kubikmetertaksterne for trin 2 og 3 bevares, og
3. I forhold til trin 1 må kubikmetertaksten ikke fastsættes lavere end 20 % for trin 2 og
60 % for trin 3.

41 ©

Krav til trappemodellens anvendelse
•

Trappemodellen kan kun anvendes af ejendomme, hvorfra der helt eller delvist drives erhverv på
markedsmæssige vilkår (dvs. hospitaler kan ikke få fradrag). Ved delvist erhverv, skal der ske en
fordeling af vandforbruget mellem den markedsmæssige og ikke markedsmæssige aktivitet.
• Definitionen heraf findes i bekendtgørelsen § 1, stk. 1, nr. 5:
• ”… en virksomhed, der udbyder varer eller tjenesteydelser mod vederlag. Det er
tilstrækkeligt, at vederlaget alene dækker varernes eller ydelsens omkostninger.”

•

Ejendommene skal ansøge via et elektronisk tilmeldeskema på Naturstyrelsens hjemmeside.

•

Naturstyrelsen gør de modtagne oplysninger tilgængelige for forsyningerne.

•

Forsyningerne skal ved beregning af vandafledningsbidrag anvende de oplysninger, som
Naturstyrelsen offentliggør.

•

Hvis forholdene ændrer sig for ejendommen, skal grundejeren snarest muligt give meddelelse til
Naturstyrelsen.
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Beregning af taksterne
•

Alle der afregnes efter trappemodellen, skal betale den samme takst for de første 500 m3,
henholdsvis for forbruget over 500 m3 og til og med 20.000 m3.

•

Dette betyder, at en ejendom med et årligt vandforbrug på 30.000 m3 for de første 500 m3
betaler efter den højeste takst (takst 1), for de næste 19.500 m3 betaler efter den
mellemste takst (takst 2) og for de resterende 10.000 m3 betaler efter den laveste takst
(takst 3).

•

Den er alene den variable del af vandafledningsbidraget, der skal beregnes efter trin 1-3.

•

For ejendomme hvorfra der delvist drives erhverv, der opererer på markedsmæssige vilkår,
skal vandforbruget for den del af ejendommen, multipliceres uden fra ovenstående
eksempel. Det øvrige vandforbrug multipliceres med kubikmetertaksten for trin 1.
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Særregler for særlige afledere og særlige
ejendomme med flere virksomheder/kundenumre
•

•

For ejendomme, der har fået fritagelse/reduktion efter lovens § 2 b (filterskyllevand,
afværgepumpninger, kølevand eller genanvendt regnvand) er den del af vandforbruget, der
allerede er opnået reduktion eller fritagelse for, ikke omfattet af trappemodellen.
Ejendommens øvrige vandforbrug, der ikke er berørt, skal – såfremt ejendommen driver
markedsmæssigt erhverv – beregnes med udgangspunkt i trappemodellen.

•

For statsveje beregnes bidraget efter trin 1.

•

For ejendomme (i matrikulær forstand) med flere kundenumre skal forsyningen opgøre
vandforbruget samlet for alle kundenumre. Hvordan regningen skal fordeles på
virksomhederne, gives der intet bud på !
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