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knappen i Topmenuen 

Processen for evalueringen 

 

• Mindre justeringer af TTM er udført primo 2014 

• Dialogmøde den 5. marts 2014 med 
spildevandsforsyningsselskaberne 

• Uddybning af vejledning om markedsmæssige aktiviteter 
(varmeværker m.v.) 

• TTM2 forventes udarbejdet inden sommerferien 

• Evt. justering af reglerne  
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Modellen med ejendomsejers erklæring om 
markedsmæssige aktiviteter 
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• Danvas undersøgelse p.t.: (16 selskaber har bidraget. Nævnte 
eksempler er: varmeværker, skoler, svømmehaller m.v.) 

• Kommende mere præcis vejledning ( fx varmeværker, skoler m.v.) 

• I dag - en administrativt enkel model.  

• Folketinget gav ministeren denne mulighed: ”..er der bemyndigelse 
til at fastsætte regler om, at denne betingelse af spildevands-
forsyningsselskaberne skal anses for opfyldt, såfremt der er 
modtaget for eksempel den i § 3, stk. 6 nævnte oplysning. I givet fald 
indebærer dette i praksis, at spildevandsforsyningsselskabet skal 
lægge en sådan oplysning til grund uden nærmere prøvelse.” 

• Traktatens statsstøtteregler – statsstøttesekretariatet - domstolen 

• Fordele/ulemper ved modellen i dag? Kan den forbedres? 
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Det elektroniske tilmeldersystem 
 

TTM 
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Gennemførte ændringer af TTM  

 

 

• Teksten på forsiden er præciseret  

• Kombinationen af adresse og spildevandsselskab tjekkes  

• Renseanlæg uden direkte kundeforhold er fjernet fra 
valgmuligheden 

• Tydeliggørelse af at vandforbruget kun skal noteres, hvis der ikke er 
tale om 100% markedsmæssige vilkår  

• To datoer i kvitteringen 
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Forventninger til TTM2 

 Korrekt navn på det regningsudstedende selskab 

 Afmeldingsmulighed  

 Præcisering i kvitteringen af fra hvornår tilmeldingen gælder 

 Kontaktinformation  

 (Håndtering af fusioner)  
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Spørgsmål til selskaberne 

• Tilmeldt storbrugende ejendomme i forhold til de potentielle?  

• Ideer til at få fat på de sidste ejendomme 

• Ved tilmelding til forkert selskab – sker tilmelding fra ejer korrekt 
efterfølgende? 

• Flere kundenumre på samme ejendomme - fungerer det? 

• Hvad sker ved ejerskifte? Behov for ny erklæring? 

• Fungerer trappemodellen i praksis for justeret betalingsprincip? 

•  Håndtering af tilmeldinger hvor privat vandværk forestår 
spildevandsopkrævning på vegne af spildevandsselskabet  

• Næste frist for erklæringer 1.9.2014? Er der behov for § 10, stk. 4 ? (= en 
erklæring pr. fx 1.11.14 skal anvendes pr. 1.1.16)   

•  Vil den nuværende tilmelderordning kunne fungere i praksis om 10 år? 
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Hvis du har supplerende bemærkninger: 

 

 

 Tak for i dag. 

 Supplerende bemærkninger eller spørgsmål til brug for 
Naturstyrelsens evaluering af implementeringen af trappemodellen 
modtages også gerne efterfølgende og kan sendes til: 

  Bolette Jensen på bojen@nst.dk eller 

       Marianne Lassen på malas@nst.dk.   
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