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Klimatilpasning, vandsektor 
og grundvand 
J.nr. NST-4400-00035 
Ref. ancma 
Den 17. november 2014 

Udkast til bekendtgørelse om spildevandsforsyningsselskabers 
medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- 
og overfladevand  
 
Hermed sendes udkast til revideret bekendtgørelse om 
spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private 
projekter vedrørende tag- og overfladevand i offentlig høring indtil udgangen af 
fredag den 5. december 2014. 
 
Naturstyrelsen er ved vejledning om bekendtgørelsen blevet bekendt med, at 
medfinansieringsbekendtgørelsen har givet anledning til en del spørgsmål om, 
hvordan reglerne om spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af 
klimatilpasningsprojekter skal forstås. Naturstyrelsen har på den baggrund 
gennemskrevet bekendtgørelsen.  
 
Endvidere indgik regeringen og KL aftale om kommunernes økonomi for 2015, 
hvoraf det fremgår, at reglen om, at kommunen skal finansiere mindst 25 % af 
investeringsomkostningerne, skal udskydes til den 1. januar 2016.   
 
Indholdet af de foreslåede ændringer i 
medfinansieringsbekendtgørelsen  
Følgende punkter er indeholdt i den reviderede medfinansieringsbekendtgørelse. 
  

• Anvendelsesområde og definitioner  
Det foreslås med udkastet, at anvendelsesområdet for bekendtgørelsen 
fortsat er projekter i veje, vandløb og rekreative områder. Der er således 
ingen forskel i forhold til den gældende bekendtgørelse. Dog foreslås det, 
at veje, vandløb og rekreative områder i bekendtgørelsen defineres 
nærmere, idet emnerne har givet anledning til tvivl.  
 

• Generel gennemskrivning 
Naturstyrelsen har med udkastet gennemgået og genformuleret flere 
bestemmelser, herunder ligner formuleringen af §§ 3 og 4 nu hinanden, 
ligesom den gældende § 8 om en kommunal beslutning om 
hensigtsmæssighed og omkostningseffektivitet foreslås flyttet til § 6. I 
denne forbindelse præciseres det, at det alene er for private alternative 
projekter, at denne beslutning skal foreligge.  
 
Endvidere foreslås den gældende § 9 slettet, da det allerede gælder af 



2 

almindelig aftaleret, at aftaleparter selv beslutter, om de ønsker at indgå i 
aftaler.  
 
I § 14, stk. 4, præciseres det, at udgifterne til 
spildevandsforsyningsselskabets dokumentation og vurdering af projekter 
skal indeholdes i budgettet, som fremsendes til Forsyningssekretariatet. 
Der er ikke tale om en ændring, men enkelte budgetter har ikke indeholdt 
dette beløb. 

 
• Ændringer af projekter 

Der foreslås et nyt afsnit (§§ 11 og 12) om, hvad der skal ske i tilfælde af 
såvel uforudsete som besluttede ændringer af projekter efter 
Forsyningssekretariatets godkendelse af tillæg til prisloftet.  
 
§ 11, stk. 1, er flyttet og er ikke ændret, hvilket indebærer, at projektejer 
fortsat bærer risikoen for fordyrelser ud over beløbet for den sædvanlige 
løsning. Herudover foreslås det, hvad der skal ske ved såvel uforudsete 
fordyrende forhold, som gør sig gældende for både den sædvanlige løsning 
og for medfinansieringsprojektet, som ved ændringer som planlægges i 
fællesskab mellem projektejer og spildevandsforsyningsselskab.  
 

• Modregning   
Med § 10, stk. 2, foreslås det, at spildevandsforsyningsselskabet ved 
varetagelse af opgaver for projektejer efter reglerne om tilknyttede 
aktivitet kan foretage modregning i betalingen til projektejer. 
 

 
Høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelsen bedes være Naturstyrelsen i 
hænde: 
  
Fredag den 5. december 2014 
  
Høringssvar sendes til Naturstyrelsens hovedpostkasse, nst@nst.dk, eller med 
almindelig post til Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, med 
reference til j.nr. NST-4400-00035. 
  
Eventuelle spørgsmål kan rettes til Anne Christine Matzon på ancma@nst.dk    
 
 
 
Med venlig hilsen 
  
Anne Christine Matzon 
Jurist i Klimatilpasning, Vandsektor og Grundvand 
 
 
 
 
 
 
 


