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Vedrørende spildevandsbetalingslovens § 2 a, stk. 10 

 

Under henvisning til henvendelse af 30. august 2018 om spildevandsbetalingsloven og reglerne om 

beregning af vejbidrag for statsveje kan Energistyrelsen vejledende oplyse følgende. 

 

Energistyrelsen skal indledningsvist bemærke, at styrelsen ikke udtaler sig om konkrete og/eller ver-

serende sager. Styrelsen kan give en vejledende udtalelse om de gældende regler i bl.a. lov om beta-

lingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. og tilhørende bekendtgørelser. 

 

En vejledende udtalelse er udtryk for Energistyrelsens fortolkning af de pågældende bestemmelser i 

lovgivningen. Indholdet er alene vejledende. I tilfælde af uenighed om forståelsen af reglerne træffes 

den endelige afgørelse af domstolene.  

 

Danva har den 30. august 2018 stillet følgende spørgsmål: 

”Hvis vejspildevand fra statsveje afledes og/eller behandles i et vandselskabs spildevandsanlæg og Vejdirektoratet har fået en 

udledningstilladelse for det pågældende vejvand, skal der så betales vejbidrag til det pågældende vandselskab?” 

 

Energistyrelsen har den 12. november 2018 anmodet Miljøstyrelsen om at fremsende relevant vejled-

ning om miljøbeskyttelseslovens regler om vejejers tilslutningspligt og selskabets forsyningspligt i for-

hold til statsveje. Miljøstyrelsen har den 19. marts 2019 afgivet bidrag til denne vejledende udtalelse 

om Miljøbeskyttelsesloven og den tilhørende spildevandsbekendtgørelses regler om håndtering af 

tag- og overfladevand, herunder spildevand fra matrikler med veje. Miljøstyrelsens bidrag er gengivet 

nedenfor i udtalelsen. 

 

Energistyrelsen har den 26. september 2018 fremsendt Danvas henvendelse af 30. august 2018 til 

Vejdirektoratet til orientering. Vejdirektoratet har den 14. januar 2019 på eget initiativ fremsendt en 

udtalelse om Danvas henvendelse til Energistyrelsen med kopi til Danva.  
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19. juni 2020 
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Energistyrelsen har den 4. oktober 2019 sendt udkast til denne udtalelse i høring hos Danva og Vejdi-

rektoratet. DANVA sendte den 28. oktober 2019 bemærkninger vedrørende udkastet af 4. oktober 

2019 til Energistyrelsen. Energistyrelsen sendte den 30. oktober 2019 DANVA’s bemærkninger til Mil-

jøstyrelsen. Miljøstyrelsen sendte den 21. januar 2020 bemærkninger til DANVA’s svar af 28. oktober 

2019, jf. nedenfor.  

 

Det skal bemærkes, at Energistyrelsen har afgrænset denne vejledende udtalelse til at vedrøre 

spørgsmålet om, hvornår der skal opkræves bidrag i henhold til spildevandsbetalingslovens § 2 a, stk. 

10. Det vil sige, at denne vejledende udtalelse ikke indeholder vejledning om opgørelsen af størrelsen 

af et bidrag i henhold til spildevandsbetalingslovens § 2 a, stk. 10.  

 

Energistyrelsen henviser i øvrigt til styrelsens anden udtalelse af 6. marts 2020 om spildevandsbeta-

lingslovens § 2 a, stk. 10, og arealbegrebet.  

 

Retsgrundlaget 

Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber 

Reglerne om et spildevandsselskabs pligt til at opkræve vejbidrag for statsveje fremgår i dag af § 2 a, 

stk. 10, i lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv., jf. lovbekendtgørelse nr. 633 

af 7. juni 2010 med efterfølgende ændringer. § 2 a, stk. 10, har følgende ordlyd: 

 

”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 bidra-

get beregnet ud fra den i stk. 7 nævnte variable kubikmetertakst.” 

 

Den seneste lovbekendtgørelse med efterfølgende ændringer kan ses her: spildevandsbetalingsloven 

 

Den første regulering i spildevandsbetalingsloven af statsvejsbidrag blev fastsat i 1987 i § 2, stk. 5, jf. 

stk.1, jf. lov nr. 863 af 23. december 1987: 

”§ 2. Tilslutningsbidraget fastsættes som et engangsbeløb, der forfalder, når ejendommen tilsluttes eller kan tilsluttes 

spildevandsanlægget. Bidragets størrelse fastsættes i den enkelte kommune med samme beløb for hver boligenhed. 

For erhvervsejendomme fastsættes bidragets størrelse i forhold til den afledningsret, der tillægges erhvervsejendom-

men ud fra dens grundareal og udnyttelse. For stats- og amtskommunale vejarealer fastsættes bidragets størrelse i for-

hold til den afledningsret, der tillægges arealet ud fra dets størrelse. Afledningsretten udgør mindst 0,25 m3 pr. m2 pr. 

år. 

Stk. 2. De årlige bidrag til anlæg og drift kan kun opkræves fra ejendomme, der er tilsluttet spildevandsanlægget. 

……. 

Stk. 5. For stats- og amtskommunale veje fastsættes det årlige bidrag til anlæg efter stk. 2 i forhold til den afledningsret, 

der er tillagt vejarealet efter stk. 1. Der opkræves ikke driftsbidrag for veje.” 

 

Af de specielle bemærkninger til dette forslag, jf. betænkning af 11. december 1987, fremgår dette: 

”Spørgsmålet om vejbidrag er aktuelt i de tilfælde, hvor afstrømningen fra vejarealet er tilsluttet offentlig kloak.   …” 

 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=131457
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Det bemærkes, at som følge af vandsektorlovændringen i 2010 er begrebet ”offentlig kloak” afløst af 

begrebet ”selskaber, der er omfattet af § 2, stk. 1, i vandsektorloven”.  Der henvises til spildevandsbe-

talingslovens § 1, stk. 2. 

 

I den generelle vejledning nr. 3 fra 2001 om betalingsregler for spildevandsanlæg nævnes reglen i lo-

vens § 2 a, stk. 10, i vejledningens afsnit 6 med bl.a. følgende ordlyd: 

”Opkrævning af vejbidrag er aktuelt i de tilfælde, hvor afstrømningen fra vejarealet er tilsluttet offentligt spildevandsan-
læg og dermed er medtaget i spildevandsplanen.” 

 

Det fremgår således af § 2 a, stk. 10, herunder af lovbemærkningerne fra 1987 og den generelle vej-

ledning fra 2001, at et spildevandsselskab, der er omfattet af § 2, stk. 1, i vandsektorloven, har pligt til 

at opkræve statsligt vejbidrag, når spildevandet tilledes til selskabet, dvs. når afstrømningen fra et 

statsligt vejareal er tilsluttet selskabets anlæg.  

 

Ordlyden i § 2 a, stk. 10, lovbemærkninger og den generelle vejledning fra 2001 indeholder ikke eks-

plicitte oplysninger om relevansen/betydningen af udlednings- eller tilslutningstilladelser, forsynings-

pligt m.v. set i forhold til selskabets opkrævningspligt efter § 2 a, stk. 10. 

 

Energistyrelsen har derfor bedt Miljøstyrelsen om en generel vejledende udtalelse om de gældende 

regler vedrørende udlednings- og tilslutningstilladelser, forsyningspligt m.v. i forhold til afledning af 

vand fra veje. 

 

Miljøbeskyttelsesloven og spildevandsbekendtgørelsens regler om vejejers tilslutningspligt og selska-

bets forsyningspligt 

 

Gældende regler om tilslutningspligt- og ret for bl.a. vejarealer, der er udskilt i matriklen, udlednings- 

og tilslutningstilladelser samt spildevandsselskabers forsyningspligt er fastlagt i miljøbeskyttelseslo-

ven, der hører under Miljø- og Fødevareministeriet.  

 

Miljøstyrelsen har overfor Energistyrelsen oplyst følgende.  

 

”Miljøbeskyttelsesloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 681 af 2. juli 2019, og den tilhørende bekendtgø-

relse nr. 1469 af 12. december 2017 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens ka-

pitel 3 og 4 (Spildevandsbekendtgørelsen) regulerer blandt andet håndtering af tag- og overflade-

vand, herunder spildevand fra matrikler med veje. 

 

Definitionen af ”spildevand” fremgår af Spildevandsbekendtgørelsen § 4: 
 

”§ 4. Ved spildevand forstås alt vand, der afledes fra beboelse, virksomheder, øvrig bebyggelse og 

befæstede arealer. 

Stk. 2. Ved husspildevand forstås spildevand fra husholdninger, herunder afløb fra vandklosetter. 

Stk. 3. Ved tag- og overfladevand forstås regnvand fra tagarealer og andre helt eller delvist befæ-

stede arealer, herunder jernbaner. Tag- og overfladevandet må ikke indeholde andre stoffer, end 
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hvad der sædvanligt tilføres regnvand i forbindelse med afstrømning fra sådanne arealer eller have 

en væsentlig anden sammensætning.” 

 

Hvad der forstås ved begrebet ”befæstede arealer” er nærmere forklaret i Spildevandsvejledningen, 

afsnit 2.1.1, hvoraf følgende fremgår: 

 

”Ved begrebet forstås arealer, som på grund af anvendelse til f.eks. veje, bebyggelser m.m. er helt 

eller delvis uigennemtrængelige for vand. Efter omstændighederne kan dette også omfatte visse 

grus- og græsarealer, herunder golfbaner, hvis der foregår aktiviteter, der kan forurene det afstrøm-

mende vand, og hvis spildevandet opsamles og afledes, fordi det ikke naturligt nedsives.” 

 

På baggrund af spildevandsbekendtgørelsens § 4, stk. 3 kan det derfor konkluderes, at regnvand der 

afledes fra helt eller delvis befæstede arealer er spildevand. Dermed er afledning af regnvand fra veje 

også spildevand. 

 

Afledning af spildevand sker i henhold til Miljøbeskyttelsesloven og udmønter sig blandt andet i regler 

om udledning til recipient, regler om tilslutning til spildevandsforsyningsselskab samt regler om ned-

sivning. Derudover skal der i spildevandsplanen også være krav, der regulerer afledning af spilde-

vand, herunder regler om afgrænsning af kloakeringsområder og udpegning af ejendomme, der skal 

kloakeres af spildevandsforsyningsselskabet. 

 

Vedrørende spildevandsplanen fremgår det af Miljøbeskyttelseslovens § 32, at den udarbejdes af 

kommunalbestyrelsen, hvor kloakeringsområder for de enkelte spildevandsforsyningsselskaber om-

fattet af vandsektorloven fastlægges. Kravene til indholdet af spildevandsplanen uddybes yderligere i 

spildevandsbekendtgørelsens § 5, og det fremgår blandt andet af § 5, stk. 1, nr. 2, at planen skal in-

deholde: 

 

”De eksisterende og planlagte fælles spildevandsanlæg og renseforanstaltninger i kommunen, herun-

der afgrænsning af de enkelte kloakoplande, kloakeringsområder samt i hvilket omfang den enkelte 

ejendom er tilsluttet, jf. § 16, stk. 3, med angivelse af om anlægget er ejet af et spildevandsforsy-

ningsselskab, der er omfattet af vandsektorlovens § 2, stk. 1 eller ikke er ejet af et sådant selskab.” 

 

Det betyder, at det vil fremgå af spildevandsplanen i hvilket omfang spildevand fra veje skal afledes til 

et spildevandsforsyningsselskab. 

 

Spildevandsplanen er også udgangspunktet for fastlæggelse af et spildevandsforsyningsselskab for-

pligtelse til at forsyne ejendomme i selskabets eksisterende og planlagte kloakeringsområde, idet 

dette er fastlagt af kommunalbestyrelsen i spildevandsplanen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 32 b, stk. 

1. Forsyningspligten indebærer at spildevandsforsyningsselskabet forpligtes til at føre stikledning frem 

til grundgrænsen, modtage spildevandet fra ejendommen og transportere dette videre til behandling. 

Når stikledning er ført frem til grundgrænsen har ejerne af ejendommen en tilslutningspligt, jf. miljøbe-

skyttelsesloven § 28, stk. 4.  

 



 

Side 5/7 

Spildevandsplanen forpligter dog ikke kommunens borger eller virksomheder alene på baggrund af 

planen til at gennemføre konkrete tiltag, men kommunalbestyrelsen må træffe konkrete afgørelser 

overfor de pågældende fx i form af tilladelser. 

 

Helt overordnet kan afledning af spildevand primært ske på tre måder: 

• Udledning til recipient, hvilket kræver en udledningstilladelse, jf. Miljøbeskyttelsesloven § 28, 

stk.1. 

• Tilslutning til spildevandsanlæg der tilhører spildevandsforsyningsselskab, hvilket kræver en 

tilslutningstilladelse, jf. miljøbeskyttelsesloven § 28, stk. 3. 

• Nedsivning, hvilket kræver en nedsivningstilladelse, jf. miljøbeskyttelsesloven § 19, stk. 1, nr. 

3.  

 

I forhold til afledning af spildevand fra en matrikel med vejareal gælder selvsagt det samme, og ud-

gangspunktet for lovlig afledning af spildevand er derfor, at der foreligger den fornødne tilladelse. Der 

kan dog være konkrete forhold, herunder historisk betingede forhold der gør, at det forholder sig an-

derledes. Det følger heraf, at man alene kan have én slags tilladelse, og i forhold til denne problem-

stilling er det enten udlednings- eller tilslutningstilladelse, der er relevante.   

 

Det betyder, at hvis grundejer af en matrikel med vejareal har fået en tilladelse til direkte udledning til 

recipient, jf. miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 1, skal spildevandet fra det område, der er omfattet af 

tilladelsen udledes til recipienten, og spildevandet skal ikke tilledes til spildevandsforsyningsselska-

bets anlæg. 

 

Endvidere vil der i en udledningstilladelse i ovennævnte situation ikke kunne stilles vilkår om at grund-

ejeren skal tillede spildevandet til et anlæg tilhørende et spildevandsforsyningsselskab omfattet af 

vandsektorloven.    

 

Dette skyldes, at den situation ville være omfattet af miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 3 og ville 

kræve en tilslutningstilladelse i stedet for. Den fornødne tilladelse ville dermed ikke foreligge, og der 

ville således være tale om et ulovligt forhold, som tilsynsmyndigheden ville være forpligtet at lovlig-

gøre, medmindre forholdet er af underordnet betydning. Tilsynsmyndighedens håndhævelsespligt 

fremgår af miljøbeskyttelseslovens bestemmelser i kapitel 9, hvorefter tilsynsmyndigheden skal foran-

ledige ulovlige forhold lovliggjort, hvis de ikke er af underordnet betydning. Det fremgår af § 69, at 

dette som udgangspunkt skal ske ved fysisk lovliggørelse, men retlig lovliggørelse er ikke udelukket.  

 

Hvis man som grundejer allerede har fået en tilladelse til direkte udledning til et vandområde, har man 

en eksisterende lovlig ret til udledning i henhold hertil. Kommunalbestyrelsen vil dog kunne kræve til-

slutning til anlæg tilhørende et spildevandsforsyningsselskab og herunder bestemme hvornår den fy-

siske tilslutning skal være gennemført. Det kræver, at matriklen med vejareal er indenfor det i spilde-

vandsplanen godkendte kloakoplands grænse.” 

 

Miljøstyrelsen har den 21. januar 2020 supplerende oplyst følgende overfor Energistyrelsen. 
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”Miljøstyrelsen har følgende bemærkninger til DANVA's tilbagemelding af 28. oktober 2019: 

  

"Det skal præciseres, at Miljøstyrelsen ikke udtaler sig om konkrete sager, men alene udtaler sig vej-

ledende om gældende regler inden for styrelsens ressortområde. 

DANVA er fremkommet med bemærkning om, at en parts/en virksomheds udledningstilladelse kan 

omfatte, at udledningen til recipient sker via et vandselskabs spildevandsanlæg, og at det er forudsat i 

spildevandsreguleringen. Der henvises herefter til § 13, stk. 1, 2. pkt. i spildevandsbekendtgørelsen 

(bkg. nr. 1317 af 4/12-2019), hvoraf det fremgår: 

"Hvis en virksomhed tilsluttes et spildevandsforsyningsselskabs udløbsledning, og tilslutningen sker 

efter et spildevandsforsyningsselskabs renseanlæg, betragtes tilslutningen som særskilt udledning 

efter lovens § 28, stk. 1 og 2, jf. bekendtgørelsens kapitel 9." 

  

Miljøstyrelsen skal overordnet bemærke, at den nævnte bestemmelse er en undtagelse til det helt 

klare udgangspunkt, som fremgår af § 28, stk. 3 i miljøbeskyttelsesloven (lbkg. nr. 1218 af 25/11-

2019) og § 13, stk.1, 1. pkt. i spildevandsbekendtgørelsen, hvorefter tilslutninger til et spildevandsfor-

syningsselskabs spildevandsanlæg og dertil hørende udløbsledninger meddeles i form af tilslutnings-

tilladelser. 

 

Anvendelsesområdet af § 13, stk. 1, 2. pkt. begrænser sig derfor i henhold til ordlyden til kun at om-

fatte virksomheder, der tilsluttes forsyningsselskabets udløbsledning, og denne tilslutning sker efter 

forsyningsselskabets renseanlæg. Det betyder, at afledning af vand fra veje ikke kan antages at være 

omfattet af bestemmelsen, idet det ikke er en virksomhed, der tilslutter sig forsyningens udløbsled-

ning, ligesom tilslutningen til udløbsledningen skal ske efter renseanlægget. Miljøstyrelsen er derfor 

ikke enig i DANVA’s udlægning af § 13, stk. 1, 2. pkt. 

  

Reglen blev indføjet i bekendtgørelsen af hensyn til virksomheder med eget renseanlæg, hvor det var 

hensigtsmæssigt, at afledning kunne ske via udløbsledningen fra forsyningens renseanlæg. Det var 

således ikke tiltænkt, at bestemmelsen skulle anvendes i forbindelse med afledning af regnvand/vej-

vand. 

  

Det skal endelig bemærkes, at § 13, stk. 1, 2. pkt. kom ind i bekendtgørelsen ved ændringsbekendt-

gørelse nr. 1111 af 17. september 2010, dvs. efter 2004 hvor den af DANVA vedlagte udledningstilla-

delse er fra.”   

 

Det er Energistyrelsens vurdering, at der i praksis kan foreligge en række forskellige konkrete forhold, 

der efter omstændighederne kan have betydning i forhold til at fastlægge den tilslutningsmæssige og 

forsyningsmæssige status i forhold til konkrete matrikler. Her tænkes fx på betydningen af, at der er 

klarhed over, hvorvidt der i konkrete tilfælde tilledes til et anlæg, der er ejet af spildevandsselskabet 

eller af andre.  
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Energistyrelsens vejledende udtalelse 

Der er i henvendelsen af 30. august 2018 stillet følgende generelle spørgsmål: 

”Hvis vejspildevand fra statsveje afledes og/eller behandles i et vandselskabs spildevandsanlæg og Vejdirektoratet har 

fået en udledningstilladelse for det pågældende vejvand, skal der så betales vejbidrag til det pågældende vandsel-

skab?” 

 

Energistyrelsen kan om § 2 a, stk. 10, i lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber 

m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 633 af 6. juli 2010 med efterfølgende ændringer, generelt vejledende 

udtale følgende. 

 

Det følger af spildevandsbetalingslovens § 2 a, stk. 10, at et spildevandsselskab, der er omfattet af § 

2, stk. 1, i vandsektorloven, skal opkræve årlige statslige vejbidrag, når afstrømningen fra et vejareal 

er tilsluttet selskabets anlæg.  

 

Det følger tilsvarende af spildevandsbetalingslovens § 2 a, stk. 10, at et spildevandsselskab, der er 

omfattet af § 2, stk. 1, i vandsektorloven, ikke har hjemmel til at opkræve årlige statslige vejbidrag, 

når afstrømningen fra et vejareal ikke er tilsluttet selskabets anlæg.  

 

Det skal bemærkes, at der i praksis kan foreligge forskellige konkrete omstændigheder, når spilde-

vandsselskabet i henhold til spildevandsbetalingslovens § 2 a, stk. 10, skal afgøre, om afstrømningen 

fra et vejareal er tilsluttet selskabets anlæg i den forstand, som lovens § 2 a, stk. 10, fastlægger.  

 

Energistyrelsen skal henvise til ovenstående bidrag fra Miljøstyrelsen, herunder bidraget af 19. marts 

2019 om gældende regler i miljøbeskyttelsesloven og spildevandsbekendtgørelsen om udledningstil-

ladelser og om retlig og fysisk lovliggørelse. 

 

Det bemærkes, at Energistyrelsen med denne vejledende udtalelse ikke har vejledt om, hvorvidt et 

spildevandsselskab har pligt til at opkræve statsligt vejbidrag i henhold til spildevandsbetalingslovens 

§ 2 a, stk. 10, eller betaling ud fra et andet grundlag i tilfælde af, at en afstrømning fra et vejareal til 

selskabets anlæg må anses for at være ulovlig.  

 

Energistyrelsen skal gentage, at styrelsen kan vejlede generelt om reglerne og styrelsen udtaler sig 

ikke om konkrete og/eller verserende sager, herunder sager, hvor der fx ikke er enighed om de faktu-

elle forhold.  

 

 

Venlig hilsen 

 

Marianne Lassen 


