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Høring om ændring af bekendtgørelse om økonomiske rammer for vandsel-

skaber. 

 

Energistyrelsen sender hermed forslag til ændring af bekendtgørelse om økonomi-

ske rammer for vandselskaber i høring.  

 

Energistyrelsen skal anmode om at modtage eventuelle bemærkninger til vedlagte 

udkast til ændringer senest den 20. november 2017.  

 

Baggrund for forslaget 

 

Ved dom af 5. februar 2016 underkendte Højesteret den praksis, som Forsynings-

sekretariatet havde fastlagt for perioden 2007-2011 i forhold til kommunernes beta-

ling af vejbidrag til vandselskaberne.  

 

I forlængelse af dommen blev der indsat en bestemmelse i bekendtgørelse om 

økonomiske rammer (ØR-bekendtgørelsen), som giver hjemmel til, at de pågæl-

dende vandselskabers økonomiske rammer øges svarende til de tilbagebetalings-

krav for vejbidrag, som kommunerne på baggrund af dommen kunne rejse over for 

vandselskaberne.  

 

Den nugældende ØR-bekendtgørelses § 11, stk. 9, har følgende ordlyd: 

”Vandselskabet kan efter ansøgning til Forsyningssekretariatet få øget den øko-

nomiske ramme med et tillæg til vandselskabets tilbagebetaling af vejbidrag in-

klusiv renteomkostninger for 2007-2011 i det omfang, at selskabet er blevet ret-

ligt forpligtet hertil, og såfremt vandselskabet kan godtgøre, at det har en forplig-

telse til at foretage tilbagebetaling samt størrelsen heraf. Tilbagebetalingen kan 

indregnes over flere år.” 

 

Det har vist sig, at bestemmelsen ikke er fuldt ud dækkende i forhold til de tilbage-

betalingskrav, som kommunerne vil kunne rejse på grundlag af Højesterets dom. 

Der er således kommuner, som har rejst krav om tilbagebetaling af vejbidrag for 

2012 og om efterregulering af vejbidragssatsen frem til 2016 ud fra det synspunkt, 
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at vejbidragssatsen har været fastsat for højt, på grund af den praksis som Høje-

steret har underkendt. 

 

For så vidt angår år 2012 har Forsyningssekretariatet i lighed med de foregående 

år truffet stoplovsafgørelser, som har udløst efterbetaling af vejbidrag fra kommu-

ner til spildevandsselskaber.  

 

For så vidt angår årene 2013-2016 har Forsyningssekretariatet ikke truffet stop-

lovsafgørelser om vejbidrag. Der kan imidlertid være tilfælde, hvor vejbidragssatsen 

i disse år på baggrund af Forsyningssekretariatets tidligere stoplovsafgørelser er 

blevet fastsat højere end vandselskabet ellers ville have sat den. Der kan også 

være sager fra 2012, hvor Forsyningssekretariatet ikke har truffet en stoplovsafgø-

relse om tilbagebetaling/indberetning, men hvor vejbidraget er blevet fastsat højere 

end vandselskabet ellers ville have fastsat det. 

 

Energistyrelsen foreslår derfor bestemmelsen i ØR-bekendtgørelsens § 11, stk. 9 

ændret, således at der gives mulighed for at opnå tillæg for tilbagebetalingskrav 

vedrørende perioden 2007 til og med 2016. Bestemmelsen vil som hidtil indeholde 

krav om, at tilbagebetaling kun kan udløse tillæg, hvis vandselskabet over for For-

syningssekretariatet kan godtgøre, at vandselskabet må anses for retligt forpligtet 

til at tilbagebetale en del af det vejbidrag, som kommunen har betalt. Der foreslås 

tilføjet en bestemmelse om, at vandselskabet også kan opnå tillæg for allerede 

tilbagebetalte vejbidrag, hvis betingelserne herfor er opfyldt.  

  

Ved vurdering af, om vandselskabet er retligt forpligtet, skal vandselskabet og her-

efter Forsyningssekretariatet foretage en saglig vurdering af, om det af kommunen 

rejste krav er berettiget. I vurderingen indgår bl.a., om det må anses for sandsyn-

ligt, at vejbidragssatsen på baggrund af Forsyningssekretariatets stoplovsafgørel-

ser er fastsat højere end den ellers ville være blevet sat. Det kan indgå i vurderin-

gen, om vejbidragssatsen i årene forud for Forsyningssekretariatets udmeldte 

praksis var fastsat lavere. 

 

Vandselskabet er endvidere alene retligt forpligtet til tilbagebetaling, hvis kommu-

nens krav ikke er forældet. Vurdering heraf skal ske efter forældelseslovens be-

stemmelser.  

 

Ifølge spildevandsbetalingsloven skal kommunen godkende spildevandsselskabets 

betalingsvedtægt. Om kommunen herefter er afskåret fra at kræve vejbidrag tilba-

gebetalt, vil bero på en konkret vurdering, herunder af betalingsvedtægtens indhold 

og kommunens eventuelle forbehold eller lignende i forbindelse med vejbidragets 

fastsættelse og godkendelse.  
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Forsyningssekretariatet kan i forbindelse med en ansøgning om forhåndsgodken-

delse af tillæg tage stilling til, om vandselskabet er retligt forpligtet til at tilbagebeta-

le det krævede beløb. 

 

Spørgsmål kan rettes til specialkonsulent Marianne Mathiesen, Center for Forsy-

ning, tlf.: 33 92 67 30, e-mail: mma@ens.dk.    

 

Med venlig hilsen 

 

Marianne Mathiesen 
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