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1 Indledning – vandsektorlovens formål
Spildevandsforsyningen var indtil vedtagelsen af vandsektorreformen en del af den kommunale
forsyning, men skulle senest den 1. januar 2010 udskilles fra den kommunale forvaltning i
selvstændige aktie- eller anpartsselskaber. I dag reguleres spildevandsselskabernes
økonomiske og organistoriske forhold af vandsektorloven. Vandsektorloven anvender
betegnelsen et ”vandselskab” og dækker over et selskab, herunder et kommunalt fællesskab
efter kommunestyrelseslovens § 60, en selvejende institution, en forening eller lignende, der
udøver vand- eller spildevandsforsyningsaktiviteter mod betaling. Dette kapitel beskæftiger sig
med spildevand og regnvand men ikke indvinding af drikkevand. I kapitlet benyttes betegnelsen
”forsyningsselskab”, når der refereres til et spildevandsselskab.

Opmærksomhedspunkt 1
Vandsektorloven har til formål at sikre en vand- og spildevandsforsyning af høj
sundheds- og miljømæssig kvalitet, som tager hensyn til forsyningssikkerhed og
naturen, og drives på en effektiv måde, der er gennemsigtig for forbrugerne.
Målet med loven er, at de tilsigtede effektiviseringsgevinster i
spildevandssektoren geninvesteres i sektoren eller alt andet lige fører til lavere
priser for forbrugerne.

Opmærksomhedspunkt 2
Et andet formål med vandsektorreformen var at opnå en mere klar adskillelse
mellem kommunernes skattefinansierede myndighedsudøvelse og
vandsektorens brugerfinansierede aktiviteter forbundet med vand- eller
spildevandsforsyning.

Kommuner og forsyningsselskaber er således i dag to adskilte organisationsformer, som
reguleres på to meget forskellige måder. Vandselskaberne er f.eks. nu underlagt selskabsloven,
årsregnskabsloven og prisloftsregulering. Dette vil vi se nærmere på i det nedenstående afsnit.
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2 De deltagende aktører
I Usserød Å-samarbejdet er der seks deltagende aktører: Rudersdal Kommune, Hørsholm
Kommune, Fredensborg Kommune, Rudersdal Forsyning A/S, Hørsholm Vand ApS og
Fredensborg Spildevand A/S.
2.1 De tre kommuner i Usserød Å-samarbejdet
I tabellen nedenfor ses de væsentligste nøgletal for de tre kommuner, der deltager i Usserød Åsamarbejdet.
Rudersdal
Kommune

Fredensborg
Kommune

Hørsholm
Kommune

55.034

39.585

24.709

Noegletal.dk (ØIM)

2

73,4

112,4

31,4

Noegletal.dk (ØIM)
fra 2013

Beskatningsgrundlag
2014, kr./indbygger

305.603

220.316

310.371

Noegeltal.dk (ØMI
kommunale
nøgletal)

22,5

25,3

23,2

Statestikbanken.dk

Venstre

Socialdemokra
tiet

Konservative

Antal indbyggere
(pr. 1. januar 2014)
Areal i km

Kommuneskatteprocent
2014
Borgmester parti 2014

Kilde

Fra de respektive
kommuners
hjemmesider

Tabel 1: Nøgletal for de 3 kommuner i UÅS

2.2 De tre forsyningsselskaber i Usserød Å samarbejdet
De tre deltagende forsyningsselskaber er 100 % ejet af deres respektive ejer- kommuner,
således at Hørsholm Kommune ejer alle anparterne i Hørsholm Vand ApS, og Fredensborg
Kommune ejer alle aktierne i Fredensborg Forsyning Holding A/S, der ejer alle aktierne i de fire
datterselskaber; Fredensborg Forsyning A/S, Fredensborg Spildevand A/S, Fredensborg Vand
A/S og Fredensborg Affald A/S. Rudersdal Kommune ejer alle aktierne i Rudersdal Forsyning
A/S, og Rudersdal Forsyning A/S har sammen med Allerød Spildevand A/S (der er 100 % ejet
af Allerød Kommune) etableret serviceselskabet Forsyningen Allerød Rudersdal A/S.
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Rudersdal Forsyning A/S

Hørsholm Vand ApS
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Fredensborg Forsyning A/S

2.3 Samarbejde om anlæg på tværs af kommunegrænser
Forsyningsselskaberne har allerede i dag etableret et gensidigt samarbejde om benyttelse af
renseanlæg på tværs af kommunegrænserne. Borgerne i Fredensborg Kommune får renset en
del af spildevandet i Hørsholm Kommune, og borgerne i Rudersdal Kommune får renset en del
af spildevandet i Hørsholm Kommune og i Lyngby-Taarbæk Kommune.
Helt konkret renses ca. 70 % af spildevandet fra de kloakerede ejendomme i Rudersdal
Kommune på Rudersdal Forsyning A/S’ fire egne renseanlæg. De resterende 30 % af spildevandet renses henholdsvis på Mølleåværket A/S (Renseanlæg Lundtofte) i Lyngby-Taarbæk
Kommune (ca. 26 %) eller på Hørsholm Vand ApS’ Usserød Renseanlæg i Hørsholm Kommune
(ca. 4 %). Ligeledes ledes ca. 23 % af spildevandet fra Fredensborg Kommune til Usserød
Renseanlæg i Hørsholm Kommune.
De tre forsyningsselskaber, Hørsholm Vand ApS, Fredensborg Spildevand A/S og Rudersdal
Forsyning A/S har indgået en fælles aftale om afregning af spildevandsrensning. Der afregnes
efter målt vandforbrug hos de pågældende ejendomme, og prisen opgøres og fordeles ud fra en
kostprisbetragning. Aftalen kan opsiges med 5 års varsel.
.
2013
Spildevandstakster, kr./m

Rudersdal

Fredensborg

Hørsholm

29,08

42,59

33,79

31,5

45,6

37,5

2,9

3,0

1,3

3

Prisloft udmeldt af
Forsyningssekretariatet, kr./m

3

Spildevandsmængde behandlet
på renseanlæg, mio m

3

Tabel 2: Nøgletal for forsyningsselskaberne Kilde: Forsyningssekretariatet samt de tre
forsyningersselskabers hjemmesider

Som det fremgår af ovenstående tabel, afviger taksterne og prisloftet for afledt vand i de tre
forsyningsselskaber en del fra hinanden. Således er taksten i Fredensborg Forsyning A/S ca.
40 % højere end i Rudersdal Forsyning A/S, selvom de to forsyningsselskaber behandler stort
set samme spildevandsmængde. Den højere takst i Fredensborg Forsyning A/S, set i forhold til
de to øvrige forsyningsselskaber, kan begrundes med de store investeringer i forbedret
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spildevandsrensning, herunder den bassinudbygning som kommunen foretog i starten af
00’erne

Rammebetingelser_BRHfærdig_UÅskabelon

Side 7 af 32

Usserød Å LIFE projektet
Baggrundsrapport

Aktører og rammebetingelser

3 Kommunernes og forsyningsselskabernes roller
Kommunerne og forsyningerne har som de to primære aktørgrupper meget forskellige roller,
bl.a. som følge af, at de er styret af forskellige lovgivningsmæssige rammer vedrørende
opgaver, økonomi og beslutningsproces. Først her en gennemgang af henholdsvis
kommunernes og forsyningernes roller. Derefter følger i pkt. 1.4 et dybere indblik i de retlige
rammer, som kommunerne og forsyningerne kan handle inden for.
3.1 Forsyningsselskabernes roller
Forsyningsselskabernes roller er at medvirke til at sikre en forsyning af høj sundheds- og
miljømæssig kvalitet, som tager hensyn til forsyningssikkerhed og naturen, og drives på en
effektiv måde.

Opmærksomhedspunkt 3

Vandselskaberne er underlagt ”hvile i sig selv”-princippet. Over en
årrække skal der derfor være balance mellem forsyningsvirksomhedens
eller vandselskabets udgifter og indtægter. Vandselskabets samlede
indtægter må dog ikke overstige det prisloft, som fastsættes af
Forsyningssekrtariatet.

Forsyningsselskabernes opgaver er, ud fra betalingslovens bestemmelse om, hvad der kan
takstfinansieres, at:

•
•
•
•
•

Aflede og rense spildevand for husholdninger og erhverv samt etablere kloakløsinger for
nye bolig- og erhvervsområder.
Etablere en kloakløsning for de grundejere, som ønsker kontraktligt medlemsskab af
kloakforsyningen efter påbud om forbedret spildevandsresning.
Etablere en kloakløsning og afdragsordning for ejerne af ejendomme, som modtager påbud
om tilslutning til kloak, og som opfylder de økonomiske betingelser.
Deltage i medfinansieringsprojekter, som er godkendt af kommunen og
Forsyningssekretariatet.
Levere materiale til brug for kommunens udarbejdelse af spildevandsplanen.

En kommune kan via en ejerstrategi kommunikere sine forventninger til, hvorledes
forsyningsselskabet skal tilrettelægge udførelse af ovennævnte opgaver, ved f.eks. at:

•
•

Vedligeholde og drive spildevandsanlæggene, således at afledningen sker effektivt med
mindst mulige gener for borgerne.
Investere i kloakanlæg for at afhjælpe, at de fortsat kan leve op til servicemålene for
hverdagsregn.

Et forsyningsselskab skal varetage selskabets aktiviteter inden for rammerne af selskabets
prisloft og lovgivningen i øvrigt. Dvs. at forsyningsselskabet ikke via taksten kan opkræve mere
hos borgerne, end det er muligt i forhold til spildevandsselskabets prisloft, og at
forsyningsselskabet ikke kan påtage sig opgaver, som selskabet ikke lovligt kan finansiere via
spildevandstaksten.
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Forsyningsselskaberne har en klar kompetence med hensyn til det hydrauliske kredsløb og til at
styre anlægsprojekter. Et forsyningsselskab kan imidlertid kun påtage sig opgaver vedrørende
de hyfrauliske kredsløb, såfremt denne opgave kan finansieres via spildevandstaksten som en
lovlig spildevandsopgave. Som eksempel vil et forsyningsselskab kunne iværksætte tiltag i egne
kloakanlæg, f.eks. etablere bassiner med henblik på at nedbringe en udlednings hydaruliske
belastning af et vandløb, såfremt det er et vilkår i en udledningstilladelse, eller såfremt
forsyningsselskabet ved påbud bliver pålagt at iværksætte tiltaget. Ligeledes vil et
forsyningsselskab kunne indgå aftale med en kommune om at etablere bassiner med henblik på
at nedbringe den hydraliske belastning af forsyningsselskabets udledning. Et forsyningsselskab
kan imidlertid ikke ved aftale med kommunen påtage sig yderligere forpligtigelser, end hvad en
sædvanlig løsning til afhjælpning ville koste. Såfremt et forsyningsselskab enten i forbindelse
med en udledningstilladelse, ved påbud eller ved aftale påtager sig nye forpligtigelser med
henblik på at nedbringe den hydraliske belastning af spildevandsudledningen, kan
spildevandsselskabet søge om tillæg til selskabets prisloft med henvisning til et lokalt fastsat
miljømål. Afhængig af forsyningsselskabets økonomi kan det være nødvendigt, for at
forsyningsselskabet kan finansiere de hydrauliske tiltag, at der pånås et tillæg til selskabets
prisloft, ellers kan udgiften til gennemførelsen af aktiviteten ikke finansieres via
spildevandstaksten.
Forsyningsselskaber har desuden kompetencen til at drive og vedligeholde spildevandstekniske
anlæg. Et forsyningsselskab må som udgangspunkt kun drive og vedligeholde egne
spildevandstekniske anlæg. Forsyningsselskabet kan kun varetage drift og vedligeholdelse af
kommunale og private spildevandsanlæg, såfremt det kan ske som lovlig tilknyttet virksomhed
efter reglerne i bekendtgørelse nr. 1095, 2010. Tilsvarende gælder for de anlæg som et
forsyningsselskab medfinansierer.
3.2 Kommunernes roller
Et af formålene med vandsektorloven er at skabe en mere klar adskillelse mellem
kommunernes skattefinansierede myndighedsudøvelse og vandsektorens brugerfinansierede
aktiviteter.
Opmærksomhedspunkt 4
Sigtet med vandsektorloven er at adskille kommunernes roller som henholdsvis
forsyningsvirksomhed og myndighedsudøver. Det er derimod ikke sigtet med
loven at ændre ejerskab af forsyningsvirksomhederne. Kommunen har således
en rolle både som myndighed og som ejer af forsyningsselskabet, ligesom
kommunen kan indgå aftaler med forsyningsselskabet.

3.2.1 Kommunen som myndighed
Kommunen har ansvaret for byernes udvikling, funktionalitet og fremtræden, og udstikker derfor
rammerne for, hvordan vandet på overfladen fungerer i sammenhæng med byens funktion.
Kommunen er derfor myndighed for alt, hvad der etableres i byens rum. Derudover er det
kommunes ansvar at sikre et godt vandmiljø. Kommunen kan derudover som planmyndighed
sikre plads til håndtering af regnvand i forbindelse med klimatilpasning.
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Vil en kommune forberede sig på at håndtere en oversvømmelse, er en indsatsplan for
oversvømmelse en god måde for kommunen at skabe klarhed over, hvad der skal ske, og hvem
der skal handle før, under og efter en oversvømmelse.
Det er kommunalbestyrelsen, der er ansvarlig for udarbejdelse af de kommunale
spildevandsplaner, som er en plan for bortskaffelse af spildevand. Planen indeholder blandt
andet beskrivelse af, hvorledes spildevandshåndteringen forholder sig til vandløbenes tilstand,
samt hvilket vandområde spildevandet fra de enkelte oplande udledes eller ønskes udledt til,
udløbenes placering og de forventede udledte mængder af spildevand.
Kommunerne skal ved foranstaltninger efter vandløbsloven tage hensyn til natur- og
miljømæssige, fiskerimæssige, rekreative og kulturhistoriske interesser, således som disse
forskellige interesser er afvejet ved den i henhold til anden lovgivning fastlagte målsætning for
vandløbet.
Opgaverne er:

•
•
•
•
•
•
•
•

•

Vandløbsmyndighed, hvor der træffes konkrete afgørelser om vandløbets status og
benyttelse, samt fordeling af udgifterne mellem bredejere.
Udarbejdelse af vandløbsregulativer for offentlige vandløb.
Vedligeholdelse af offentlige vandløb.
Restaurering og regulerling af offentlige vandløb.
Udarbejdelse af spildevandsplan.
Udarbejdelse af klimatilpasningsplan (her prioriterer kommunen indsatsen med
klimatilpasning).
Udstedelse af udledningstilladelser i overensstemmelse med de statslige vandplaner og
egen spildevandsplan.
Håndtering af oversvømmelser i de områder, som endnu ikke er klimasikret, og hvor de
forebyggende tiltag ikke kan klare presset alene. Det kommunale beredskabet vil aldrig
kunne afhjælpe alle områder, som bliver berørt af en oversvømmelse.
Udarbejdelse af kommuneplaner og lokalplaner. Kommuneplanen er kommunens
overordnede plan for, hvordan kommunen skal udvikle sig og bruge sine arealer.
Kommuneplanen er det dokument, der i praksis beskriver den fysiske planlægning i
kommunen. I kommuneplanlægningen skal den enkelte kommune både tage hensyn til de
overordnede retningslinjer som staten vedtager, samt regionernes ønsker for regional
udvikling. Kommuneplanen har dermed en central rolle i planlægningen. Kommuneplanen
udgør det nødvendige bindeled mellem på den ene side landsplanlægningen og
regionernes ønsker for regional udvikling, og på den anden side lokalplanernes
bestemmelser om anvendelse og bebyggelse af de enkelte ejendomme.

3.2.2 Kommunen som ejer af forsyningsselskab
Selvom forsyningsselskaberne er 100 % kommunalt ejede, er der en stor forskel på styring af
forsyningsområdet før og efter vedtagelsen af vandsektorloven.
Bestyrelsesmedlemmerne må alene varetage selskabets interesser. Kommunen er derfor
henvist til at udøve sin ejerindflydelse på generalforsamlingen og via en eventuel ejerstrategi.
En ejerstrategi er et dokument, hvori kommunen – som ejer et selskab – kommunikerer sin
strategi med sit ejerskab af selskabet, f.eks. hvad kommunen ønsker, at selskabet skal arbejde
for, målsætninger mv. En af udfordringerne med en ejerstrategi som styringsredskab er, at den i
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dagligdagen kan være svær at ”håndhæve” overfor selskabet. Såfremt selskabsledelsen ikke
efterlever ejerstrategien, kan kommunalbestyrelsen afsætte selskabets bestyrelse på en
generalforsamling. Det er imidlertid et drastisk skridt, som i den praktiske dagligdag ikke er
særlig konstruktiv.
En god ejerstrategi kan i situationer, hvor der er tale om ét selskab og én kommune, afhjælpe
nogle af de interessekonflikter som den brudte styringskæde forvolder. Udviklingen går
imidlertid i retning af større, tværkommunale selskaber, og det stiller yderligere krav om en klar
styringskæde, når flere kommuner i forening skal styre ét selskab.
Opmærksomhedspunkt 5
Før vedtagelsen af vandsektorloven havde kommunen en direkte styring af
forsyningen, da den var en del af den kommunale forvaltning og dermed
underlagt byrådets beslutninger. Efter udskillelsen af forsyningen er
styringskæden blevet ”svagere”, f.eks. har kommunen ikke instruktionsbeføjelse
i forhold til bestyrelsesmedlemmerne i kommunens forsyningsselskab.

3.3 Styringskæde (kommunernes måde at styre forsyningsselskaberne)
Kommunen har som myndighed og som ejer af forsyningsselskaberne en række muligheder for
at få forsyningsselskaberne til at implementere og finansiere tiltag i forhold til forbedring af
vandmiljø og klimatilpasningstiltag. Disse muligheder gennemgås kort nedenfor.

•

Spildevandsplaner: Før spildevandsområdet blev udskilt fra kommunerne og
”selskabsgjort”, brugte kommunerne deres spildevandsplan til at konkretisere de opgaver,
som skulle løses på spildevandsområdet. Det gør kommunerne fortsat, men i dag er
spildevandsplanerne ikke retligt bindende for forsyningsselskaberne – medmindre det
fremgår eksplicit af ejerstrategien eller af selskabernes vedtægter. Kommunen kan således
ved en bestemmelse i selskabets vedtægter fastslå, at selskabets aktiviteter skal udøves
inden for rammerne af kommunens spildevandsplan.

•

Udledningstilladelser: Gives af kommunerne til forsyningsselskaberne. I tilladelser er der en
række vilkår, som sætter rammerne for, hvor meget vand og forurenende stoffer (kvælstof,
fosfor, miljøfremmede stoffer), der må udledes til vandmiljøet fra renseanlæg og
regnbetingede udløb, ligesom der i udledningstilladelsen kan fastsættes vilkår angående
den hydrauliske belastning af udledningen. Kommuner, som benytter et fælles vandløb som
recipient, kan indbyrdes aftale at fastlægge fælles, ensartede vilkår i nye
udledningstilladelser. Men hvis vilkår i forsyningsselskabernes eksisterende
udledningstilladelser ønskes skærpet af hensyn til ensartede vilkår i udledningerne fra
f.eks. alle tre kommuner, som benytter Usserød Å, kan det som udgangspunk kun ske, hvis
Naturstyrelsen giver påbud herom (se afsnittet nedenfor). Kommunen er dog berettiget til at
revurdere eksisterende udeledningstilladelser, såfremt der foreligger konkrete, nye
oplysninger, som giver grundlag for at ændre de fastsatte vilkår i den enkelte
udledningstilladelse. Ved en revudering er kommunen forpligtet til at iagttage
proportionalitetsprincippet.

•

Indskærpelse og påbud: Indskærpelse gives, hvis en udledning i væsentlig grad overskrider
vilkårene i udledningstilladelsen (se ovenfor), og påbud gives, hvis en udledning er
miljømæssig uforsvarlig på trods af, at vilkår overholdes. Såfremt forsyningsselskabet
modtager et påbud, kan forsyningsselskabet bruge påbud som grundlag for ansøgning til
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Forsyningssekretariatet om tillæg til selskabets prisloft. Det er Naturstyrelsen, der er
tilsynsmyndig på spildevandsanlæg, og dermed er det Naturstyrelsen, der skal give
forsyningsselskaber både indskærpelser og påbud, jf. miljøbeskyttelseslovens § 66, stk. 4.
Kommunen skal derfor rette henvendelse til Naturstyrelsen, hvis det ikke er muligt at
lovliggøre forholdet via dialog.


Ved fastsættelse af miljø- og servicemål for forsyningsselskabet kan kommunen ”styre”
selskabets indsatser, se mere om miljø- og servicemål under afsnit 2.4.4. Servicemål kan
besluttes af kommunen på generalforamlingen. Miljømål kan kommunen kun pålægge
selskabet, hvis der enten er hjemmel til, at kommunen kan udstede påbud, eller sætte
vilkår i tilladelser, eller forsyningsselskabet vil indgå aftale med kommunen herom.
Ligeledes kan medfinansieringsprojekter kun gennemføres, hvis forsyningsselskabet vil
indgå aftale med kommunen herom.


Via vandplanerne: Staten angiver, hvilke spildevandsindsatser, der skal gennemføres
for at forbedre vandkvaliteten. Kommunerne er i sin administration af lovgivningen
bundet af de statslige vandplaner. De statslige vandplaner fastsætter målene for
vandkvaliteten i søer, vandløb, grundvand og kystvande. Ifølge miljømålsloven skal
kommunerne på baggrund af de statslige vandplaner udarbejde vandhandleplaner,
hvori det fastsættes, hvordan kommunerne vil realisere indsatserne i vandplanerne,
herunder rækkefølgen af vandplanernes indsatser. Vandhandleplanerne ligger over
kommuneplanen og spildevandsplaner i det danske planhierarki. Spildevandsplanerne
skal derfor tilrettes således, at de er i overensstemmelse med vandhandleplanerne.



En meget vigtig forudsætning for samarbejdet mellem kommunen og
forsyningsselskabet er, at der er en god dialog mellem parterne. Det er endvidere en
god idé, at kommunen – som ejer et forsyningsselskab – klart kommunikerer sine
forventninger til selskabet i en ejerstrategi. Endvidere kan kommunen også i
selskabets vedtægter indsætte bestemmelser om, at selskabet skal overholde f.eks.
kommunale planer, herunder spildevandsplanen.



I yderste konsekvens kan kommunen, hvis kommunen er eneejer af
forsyningsselskabet, afsætte bestyrelsen, såfremt bestyrelsen ikke handler i
overensstemmelse med kommunens (som ejer selskabet) ønsker eller ikke overholder
lovgivningen (f.eks. ikke overholder en udledningstilladelse). Såfremt kommunen ejer
forsyningsselskabet sammen med andre kommuner, er dette kun en mulighed, hvis
der er et fornødnet flertal herfor på generalforsamlingen.
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4 Kommunernes og forsyningsselskabernes
lovgivningsmæssige rammebetingelser
Kommunerne og forsyningsselskaberne har ikke aftalefrihed ved fordelin af arbejdsopgaver og
finansiering. Således er der en finmasket regulering i lovgivningen af, hvilke opgaver
forsyningsselskaberne kan deltage i og finansiere. Nedenfor gennemgås en række af de mest
centrale lovgivningsmæssige rammebetingelser. Gennemgangen skal give et bedre
udgangspunkt for at forstå de udfordringer som aktørerne støder på i konkrete indsatser – og
som senere i dette kapitel er eksemplificeret i de tre nedslagspunkter.
4.1 Vandsektorlovens krav om organisering i selskabsform
Vandsektorloven fastslår, at de kommunale vand- og spildevandsaktiviteter, der er omfattet af
loven, skal drives i aktie- eller anpartsselskabsform (kapitalselskaber), medmindre
vandselskabet på tidspunktet for lovens ikrafttræden var organiseret som et § 60-fællesskab
efter kommunestyrelsesloven. Vandselskaber, der drives som A/S eller ApS, er tillige omfattet
af selskabsloven. Selskabsloven indeholder en betydelig regulering af kapitalselskaberne,
herunder regler om selskabskapital, vedtægter, regler for afholdelse af generalforsamling mv.

Opmærksomhedspunkt 6

Vandsektorloven definerer et vandselskab som: ”Et selskab, herunder et
kommunalt fællesskab, jf. § 60 i den kommunale styrelseslov, en
selvejende institution, en forening el. lign., der udøver vand- eller
spildevandsforsyningsaktiviteter mod betaling”.

Vandselskaber organiseret som A/S eller ApS er, ligesom andre kapitalselskaber, der er
omfattet af selskabsloven, tillige omfattet af årsregnskabslovens regler. Årsregnskabsloven
stiller krav til ledelsen af de enkelte vandselskaber om aflevering af årsrapporter og aflæggelse
af årsregnskaber i overensstemmelse med lovens bestemmelse.
Kravet om, at aktiviteter, der er omfattet af vandsektorloven, skal drives i et aktie- eller
anpartsselskab, gælder både i forhold til selskaber, der er helt eller delvist eget af kommuner,
og selskaber, som direkte eller indirekte er ejet af kommuner.
4.2 Prisloftsregulering
Den økonomiske regulering af vandsektoren er baseret på prisloftreguleringen i kombination
med prisfastsættelsesprincippet i lov om vandforsyning henholdsvis lov om betalingsregler for
spildevandsanlæg.
Prisloftreguleringen medfører et prisloft, der bestemmer den samlede maksimale pris som et
vandselskab kan opkræve hos borgerne til at dække sine omkostninger til afskrivninger, drift,
vedligeholdelse, administration, forrentning af lån og henlæggelser til kommende investeringer.

Opmærksomhedspunkt 7

Et prisloft bestemmer den samlede maksimale pris som et vandselskab
kan opkræve til at dække sine omkostninger.
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Prisloftet fastsættes ikke ud fra vandselskabernes faktiske omkosntinger, men er en
beregningsmodel på baggrund af dels vandselskabets historiske omkostninger, dels ud fra
vandselskabets benchmarkingresultater. Ved Forsyningssekretariatets benchmaking
sammenlignes vandselskabernes driftsomkostninger, og de mindre effektive vandselskaber
bliver via prisloftet pålagt at gennemføre effektivisering af selskabets driftsomkostninger.
Vandselskaberne er imidlertid også underlagt ”hvile i sig selv”-princippet, således som
princippet er reguleret med reglerne i betalingsloven. Det betyder, at forsyningsselskabet skal
opgøre selskabets faktiske omkostninger forbundet med afledning og behandling af spildevand.
Taksten for behandling og afledning af spildevand fassættes således ud fra selskabets faktiske
omkostniner. Hvis forsyningsselskabets faktiske omkostninger ved afledning og behandling af
spildevand overstiger det beløb som selskabet i henhold til det udmeldte prisloft kan opkræve
hos forbrugerne, er selskabet kun berettiget til at opkræve et beløb svarende til prisloftet. Et
eventuelt underskud må enten dækkes via egenkapitalen eller ved overførelse til næste år med
henblik på indregning i selskabets priser for det kommende år.

Opmærksomhedspunkt 8

En vand- eller spildevandsforsyningsvirksomheds midler kan ikke
anvendes til at finansiere almindelige kommunale skattefinansierede
aktiviteter.
Vandselskaber fastsætter selv deres takster som skal overholde det prisloft som
Forsyningssekretariatet har udmeldt, se uddybende afsnit 2.4.2. Kommunalbestyrelsen skal
godkende taksterne. Kommunalbestyrelsens godkendelse af taksterne er en legalitetskontrol,
hvor kommunen skal påse, at der alene indregnes nødvendige og lovlige omkostninger i
taksterne, og der ikke via taksterne opkræves et større beløb, end det er lovligt i henhold til
prisloftet.
4.3 Forsyningssekretariatet
Forsyningssekretariatet har kompetence til at gennemføre en resultatorienteret benchmarking
og til at fastlægge individuelle prislofter for de enkelte selskabers vandforsyning og
spildevandsbehandling. Prislofterne fastsættes af Forsyningssekretariatet for hver forsyningsart
(dvs. henholdsvis vandforsyning og spildevandshåndtering) og for de enkelte vandselskaber.
Der er hovedsageligt tale om en indtægtsrammeregulering, hvor indtægtsrammerne er bestemt
ud fra følgende overordnede målsætninger: Vandselskaber skal have dækket alle udgifter til
investeringer, udgifter til almindelig drift, alle øvrige udgifter til klimatilpasning,
kvalitetsforbedringer samt statsafgifter.

Opmærksomhedspunkt 9

Forsyningssekretariatet fører tilsyn med selskaber, som er omfattet af
vandsektorloven. Det indebærer blandt andet, at Forsyningssekretaiatet
årligt stiller krav om effektiviseringer af de enkelte vandselskaber.
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De deltagende forsyningsselskaber i Usserød Å-samarbejdet har således individuelle prislofter
for hvert selskab og hver forsyningsart. Det har den konsekvens, at forsyningerne ikke
nødvendigvis har det samme økonomiske udgangspunkt eller økonomiske råderum.
Forsyningssekretariatet meddeler hvert år vandselskaberne deres prisloftet senest den 15.
oktober for fastsættelse af prisloftet for det efterfølgende år.

Opmærksomhedspunkt 10

Forsyningerne har ikke nødvendigvis det samme økonomiske
udgangspunkt eller økonomiske råderum.
om effektiviseringer af de enkelte vandselskaber

4.3.1 Centrale datoer
1. februar: Frist for kommunernes indberetning til Forsyningssekretariatet mht. indberetning af
midler fra kommunens vand- og spildevandsselskaber (garantistillelse, vejbidrag og
standardrevisorerklæring).
15. april: Frist for vandselskabernes indberetning til Forsyningssekretariatet mht. fastsættelse
af prisloft og klimatilpasningsprojekter efter medfinansieringsordningen.
15. oktober: Forsyningssekretariatet udmelder prisloft til vandselskaberne.
4.4 Miljø- og servicemål
Begreberne miljømål og servicemål er indført med vandsektorloven, jf. vandsektorlovens § 8.
Miljømål er mål, som opnås ved at gennemføre særlige aktiviteter til gavn for sundhed og miljø,
herunder tilpasning til klimaændringer forårsaget af øgede regnmængder. De
sundhedsmæssige hensyn, som kan tilgodeses, er alene sådanne, som kan relateres til drikkeeller spildevand, f.eks. sikring af rent drikkevand. Miljømål skal være besluttet af enten staten
eller kommunalbestyrelsen.
Servicemål er mål, som opnås ved at gennemføre særlige aktiviteter, der giver en udvidet
service for den enkelte forbruger eller en samfundsmæssig gevinst, som f.eks. et
klimatilpasningsprojekt, hvor der inden for et område etableres et LAR-projekt med nedsivning
af tag- og overfladevand, eller en skybrudsvej, der medfører et serviceniveau på T-100 (100 års
hændelse) for det pågældende område. Servicemål skal være besluttet af enten
kommunalbestyrelsen eller et af selskabets øverste organer, dvs. generalforsamling eller
bestyrelse.
Såfremt der er fastssat et miljø- og servicemål for et vandselskab, kan vandselskabet søge
Forsyningssekretariatet om at få et tillæg til selskabets prisloft for de forøgede
driftsomkostninger som det fastsatte miljø- og servicemål giver anledning til. Såfremt
vandselskabet får et tillæg til selskabets prisloft, har vandselskabet mulighed for at opkræve
omkostninger til brug for opfyldelse af selskabets miljø- og servicemål hos borgerne.
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En betingelse for, at vandselskabet kan få et tillæg til prisloftets driftsomkosntinger for det
fastsatte miljø- og servicemål, er, at selskabet kan dokumentere, at målet er fastsat af enten
staten eller kommunalbestyrelsen, for så vidt angår miljømål, og af kommunalbestyrelsen eller
selskabets bestyrelse eller generalforsamling, for så vidt angår servicemål.
Det er ydermere en betingelse, for så vidt angår miljømål, at de er fastat enten i lov, påbud,
sektorplan eller ved skriftlig aftale. Med sektorplanen menes spildevandsplaner,
vandhandleplaner, lokalplaner og kommuneplaner. Det er vigtig at være opmærksom på, at
påbudskompetensen efter miljøbeskyttelseslovens § 30 tilkommer miljøministeren, der har
delegeret kompetencen til Naturstyrelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 66, stk. 4.
Servicemål kan i modsætning til miljømål fastssættes blot ved en beslutning i vandselskabets
bestyrelse eller på generalforsamlingen. Generalforsamlingen kan f.eks. beslutte servicemålet i
forbindelse med vedtagelse af ejerstrategien.
Det er desuden en betingelse, at miljø- og servimålet er konkret formuleret, således at det er
muligt at fastlå målets indhold, hvilket vandselskab som skal opfylde målet og hvornår.
Endelig er det en betingelse, at miljø- og servicemålet er nyt for vandselskabet, set i forhold til
de krav som vandselskabet var underlagt forud for 2010.

Opmærksomhedspunkt 11
Som tidligere nævnt er det frivilligt for forsyningerne at deltage i medfinansieringen af kommunalt planlagte klimaprojekter efter medfinansieringsbekendtgørelsen. Forsyningerne kan ikke her tvinges ind i
projekterne ved hjælp af f.eks. spildevandsplanen (selvom den skulle være gjort
bindende for selskabet via kommunens ejerstrategi).
4.5 Kommunalfuldmagten
I det omfang der ikke foreligger regulering af, hvilke aktiviteter en kommune og kommualt ejede
forsyningsselskaber kan og skal varetage på spildevandsområdet, reguleres
opgavevaretagelsen af kommunalfuldmagten. Kommunalfuldmagtsreglerne viger således for
den skrevne lovgivning.

Opmærksomhedspunkt 12

Kommunalfuldmagten er en betegnelse for de ulovbestemte og
uskrevne grundsætninger, der regulerer kommunernes mulighed for
uden lovhjemmel at påtage sig opgaver.

Den nærmere afgrænsning af, hvorvidt en kommune efter kommunalfuldmagtsreglerne har
mulighed for at varetage en bestemt opgave, er ofte en kompliceret øvelse. Det skyldes, at
kommunalfuldmagtsreglerne ikke består af en regel, men en række grundsætninger.
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Det er en grundlæggende hovedregel, at en kommune som udangspunkt ikke må drive handel,
håndværk og produktionsvirksomhed. Kommunen må således ikke forstyrre konkurrencen i den
private sektor.
De opgaver som en kommune kan varetage, skal endvidere kunne begrundes ud fra et
almennyttigt kriterie. Almennyttekriteriet indebærer, at de opgaver som kommunen ønsker at
støtte, skal være af en vis nytte for kommunens indbyggere, og at der ikke må ydes støtte til
enkeltpersoner eller enkeltvirksomheder uden specifik hjemmel i lovgivningen.
De opgaver som kommunen kan varetage inden for kommunalfuldmagtens grænser, vil tillige
skulle kunne begrundes ud fra et lokalitetsprincip, dvs. at der skal være et interessemæssigt
tilhørsforhold til kommunen. Mere overordnede statslige interesser kan således ikke varetages i
medfør af kommunalfuldmagten. Lokalitetsprincippet betyder også, at det kommunen er
involveret i, skal være afgrænset til de arealer, selskaber og personer, som henhører under
kommunen. Man kan imidlertid argumentere for, at en kommune må investere i anlæg, f.eks.
anlæggelsen af et regnvandsbassin i nabokommunen, såfremt kommunen kan
dokumentere/sandsynliggøre, at investeringen gavner egne borgere i form af tilbageholdelse af
regn- og overfladevand i regnvandsbassinet, således at oversvømmelse i kommunen undgås.
4.6 Sammenfatning
Kommuner og forsyningsselskaber reguleres således af to meget forskellige regelsæt, hvor
kommunen skal have almenvellet for øje, så skal forsyningen til syvende og sidst have
selskabets ve og vel for øje og er underlagt en statslig ramme for selskabets økonomi. Det
betyder, at selvom begge har fokus på håndteringen af spildevand, kan foretrukne
løsningsmodeller og handlemuligheder falde forskelligt ud. Centralt for et godt samarbejde er en
fælles forståelse for hinandens rammebetingelser.

5 Beredskab
Kommunerne har med klimatilpasningsplanerne taget hul på opgaven med at klimasikre
Danmark – men man kan ikke klimasikre alt på én gang. Det vil aldrig være hverken muligt eller
det samfundsøkonomiske mest fornuftige at sikre Danmark 100 % mod oversvømmelser. Derfor
vil der uanset klimasikring være et behov for et beredskab, når oversvømmelsen rammer.
Kommunen har to opgaver, når oversvømmelsen rammer: At afhjælpe og begrænse hændelsen
– og at fortsætte driften så vidt muligt under hændelsen, jf. pjecen: ”Den klimaberedte
kommune”.

Opmærksomhedspunkt 13
For at kunne yde en indsats når oversvømmelsen rammer, er det vigtigt at få
placeret opgaver og ansvar. Det er nemlig ikke givet af lovgivningen, hvordan
ansvars- og ressourcefordelingen skal være mellem kommune og
forsyningsselskab.
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5.1 Det kommunale beredskab
De grundlæggende bestemmelser om det kommunale beredskab findes i beredskabsloven. Det
følger heraf, at kommunalbestyrelsen er pligtig til at nedsætte en beredskabskommission til at
varetage den umiddelbare forvaltning af beredskabet.
Det kommunale beredskab skal yde en forsvarlig indsats mod skader på personer, ejendomme
og miljøet ved ulykker og katastrofer, herunder naturkatastrofer.
Beredskabet har pligt til at gøre sig overvejelser om, hvorledes vandmængderne i forbindelse
med en kraftig regnhændelse eventuelt kan dirigeres derhen, hvor en oversvømmelse vil
forårsage mindst mulig skade. Dette skal naturligvis ske i samarbejde med forsyningsselskabet,
der driver spildevandsanlæggene, og også bærer det endelige ansvar for, at der er plads i
spildevandssystemet, jf. afsnit 2.5.2, i de områder, der er kloakeret for tag- og overfladevand,
og inden for det fastsatte servicemål.
5.2 Forsyningsselskabernes beredskab
Forsyningsselskabernes beredskabsforpligtelse er ikke udtryk for lovgivningsmæssige
beredskabskrav, men skal derimod ses som udtryk for en almindelig forpligtelse til at medvirke
til at begrænse de skader, som opstår i kølvandet til den aktivitet som forsyningsselskabet
driver, eksempelvis hvis spildevandsanlæggene ikke kan håndtere vandmængderne i
forbindelse med et kraftigt regnskyl.
Forsyningsselskabet besidder den tekniske indsigt i og overblikket over spildevandssystemet,
og det er typisk forsyningsselskabet, der er nærmest til at foretage en vurdering af, hvor en akut
indsats – inden for rimelige økonomiske rammer – vil medvirke til at afværge eller begrænse
skader i forbindelse med kraftige regnskyl. Det må antages at medføre en forpligtelse til forud
for og i forbindelse med kraftige regnskyl at foretage de nødvendige forberedelseshandlinger og
løbende vurdere situationen, således at eksempelvis de tekniske faciliteter, anvendelse af
pumpekapacitet, dirigering af vandmængder mv. anvendes og udføres mest optimalt, således at
opståede krisesituationer håndteres hurtigt og effektivt.
Spildevandforsyningsselskabet har ikke pligt til at udarbejde en egentlig beredskabsplan,
således som kommunerne har efter beredskabsloven, heller ikke selv om forsyningsselskabet
besidder den tekniske indsigt, og har overblikket over, hvor en akut indsats – inden for rimelige
økonomiske rammer – vil kunne afværge eller begrænse skader i forbindelse med kraftig regn,
jf. bogen ”Klimaændringer i juridisk perspektiv”.

6 Kommunale serviceniveauer omkring Usserød Å
Et af formålene med en fælles organisering for Usserød Å er, at de tre kommuner og de tre
forsyningsselskaber skal samarbejde om indsatser i og langs med Usserød Å.

Opmærksomhedspunkt 14
Et serviceniveau angiver en given kvalitet på et givent område. Serviceniveauet
kan være nationalt eller lokalt fastsat.
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I dette afsnit redegøres for betydningen af serviceniveauet i spildevandssystemet, regulering af
udledningstilladelser samt om mulighederne for at regulere oversvømmelser af åen via
vandløbsregulativer. Dette vil blandt andet vise, dels hvad kommune og forsyning kan stilles til
ansvar for, dels kommunernes muligheder for at differentiere serviceniveauet inden for
kommunens spildevandsplan, samt mulighed for at anvende udledningstilladelser til at regulere
mængden af vand, der ledes til åen.
Herudover ses nærmere på, om kommunerne har mulighed for at ændre de konkrete indsatser,
som staten har bedt kommunerne om at foretage i tilknytning til vandplanerne, samt behovet for
fælles normer på dette område.
6.1 Serviceniveauer for spildevandssystemet
Hvis en stor mængde vand kan afkobles opstrøms, reduceres mængden af vand, der ledes til
Usserød Å, blandt andet på grund af færre overløb til åen. Det bliver dermed interessant at
undersøge, om det er muligt at differentiere serviceniveauet i kloaksystemet inden for
kommunens grænser, fordi et højt serviceniveau i udvalgte områder i kloaksystemet vil bidrage
til at holde større mængder vand væk fra åen, blandt andet på grund af færre overløb til åen.
Det undersøges endvidere, om kommunen vil være nødsaget til at hæve serviceniveauet for
kloaksystemet i resten af kommunen, hvis den hæver serviceniveauet i et opland til Usserød Å.
6.1.1 Hvad forstås ved et serviceniveau?
Ifølge Spildevandskomiteens skrift 27 skal der med et spildevandsselskabs serviceniveau
forstås: ”Et subjektivt udtryk, der udtrykker den grad af sikkerhed mod skader fra opstigende
vand fra afløbssystemet som borgeren oplever. Objektivt håndteres serviceniveau ved hjælp af
formulering af funktionskrav”.
Funktionskrav formuleres sædvanligvis som en tilladelig hyppighed for en given begivenhed,
f.eks. opstuvning til terræn én gang hvert tiende år (T=10). Dette er et udtryk for et givent
serviceniveau. Ifølge Naturstyrelsens vejledende notat til medfinansieringsbekendtgørelsen er
der dog også mulighed for at anvende andre definitioner på serviceniveau i forbindelse med
medfinansieringsprojekter.
Det sædvanlige serviceniveau for kloakker er 10-års hændelser (T=10) for fælleskloakerede
områder og 5-års hændelser (T=5) for separatkloakerede områder.
6.1.2 Hvem bestemmer serviceniveauet?
Loven om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv. indeholder ikke regler, der
fastsætter, hvilket serviceniveau, der er almindelig standard for en spildevandsforsyning. Der er
således ikke fastsat et nationalt serviceniveau for afløbssystemer, dog er IDA
Spildevandskomiteens skrifter, der indeholder anbefalinger om dimensionering af
spildevandsforsyningsselskabernes afløbsinstallationer, herunder skrift 27, 29 og 30.
Som udgangspunkt er det forsyningsselskabet selv, som fastlægger selskabets serviceniveau.
Forsyningsselskabet vil alminideligvis tage udgangspunkt i de anbefalinger, som er indeholdt i
IDA Spildevandskomiteens skrifter. I skrift 27 har man valgt at betragte det omgivende terræn
som den kritiske kote i relation til minimumskravet. Forsyningsselskabet kan dog opstille
skærpede krav, f.eks. således at den kritiske kote fastlægges til kælderniveau.
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Kommunen har dog også adgang til i spildevandsplanen at fastlægge serviceniveaet for
forsyningsselskabet. Spildevandsplanen er ikke i sig selv bindende for forsyningsselskabet,
men forsyningsselskabet kan alligevel via kommunens ejerstrategi for selskabet eller via en
bestemmelse i selskabets vedtægter om, at selskabet skal efterleve kommunens
spildevandsplan, være forpligtet af planen.
6.1.3 Kan serviceniveauet differentieres?
Et spildevandsselskab har mulighed for at differentiere et serviceniveaui egne kloakanlæg,
f.eks. på baggrund af lokalt fastsatte servicemål.
En kommune har endvidere forudsætningsvis hjemmel til i spildevandsplanen at foretage en
differentiering af serviceniveauet i kloanlægget i kommunen, således at der f.eks. fastsættes en
højere serviceniveau i oplandet til Usserød Å.
Når serviceniveauet differentieres, og forsyningsselskabet således opdimensionerer eller
ændrer kloakanlæg i området, har selskabet mulighed for at ansøge forsyningssekretariaetetet
om tillæg til selskabets prisloft som lokalt fastsat miljø- og servicemål. Betingelserne for at få
tillæg er nærmere beskrevet ovenfor i afsnit 1.4.4.
I medfør af miljø- og servicemålsbekendtgørelsens § 4, stk. 2, fastsættes servicemål af
kommunen eller forsyningsselskabets ledelse, og kan indarbejdes i spildevandsplanen eller et
tillæg hertil, en skriftlig aftale mellem kommunen og forsyningsselskabet eller i en protokol over
forsyningsselskabets ledelsesbeslutninger.
Med bestemmelserne i miljø- og servicemålsbekendtgørelsen er der indført en egentlig hjemmel
til at gennemføre målsætninger, som kan indebære en forskel i serviceniveauet for
forsyningsselskabets forbrugere.
6.1.4 Medfinansieringsprojekter og serviceniveau
I forbindelse med medfinansieringsprojekter, hvor forsyningsselskabet skal medfinansiere
kommunale eller private klimatilpasningsløsninger i vej, vandløb og rekreative arealer, og
dermed ikke i egne kloakanlæg, kan selskabet alene medfinansere projektet indtil det fastsatte
serviceniveau opnås.
Det betyder, at forsyningsselskabets serviceniveau i forbindelse med medfinansiering i
realiteten ikke differentieres, selvom der f.eks. gennemføres et klimasikringsprojekt, som
indebærer en skybrudssikring af en vej, der ligger i oplandet til Usserød Å.
Spildevandsselskabet vil i givet fald kun kunne finansiere udgifter op til det sædvanlige
serviceniveau – f.eks. T=5 eller T=10 – over spildevandstaksterne, hvorimod yderligere
forbedringer af serviceniveauet må finansieres af kommunen (vej-ejeren) via skatterne.
Hvis det imidlertid ønskes, at forsyningsselskabet skal medfinansiere en større del af udgifterne
ved et kommunalt eller privat klimatilpasningsprojekt, kan forsyningselskabets generelle
serviceniveau ændres ved fastsættelsen af et servicemål i medfør af reglerne i bekendtgørelse
nr. 1048 om driftsomkostninger til gennemførelse af miljø- og servicemål (miljø- og
servicemålsbekendtgørelsen). Bekendtgørelsen er en udmøntning af vandsektorlovens § 8. Det
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vurderes at være tilstrækkeligt, at man i et medfinansieringsprojekt konkret hæver
serviceniveauet ved i sin ansøgning til Forsyningssekretariatet at angive et højere serviceniveau
(f.eks. T=100) for det ansøgte projekt, end det generelle serviceniveau i kommunen.
Det er således muligt konkret at gennemføre klimatilpasningsprojekter som
medfinansieringsprojekter, der vil indebære en forbedring af spildevandsselskabets
serviceniveau.
6.1.5 Servicemål og erstatningsansvar
Ved oversvømmelse fra kloak finder dansk rets almindelige regler om erstatning uden for
kontrakt anvendelse. Begrebet dækker over erstatning i forholdet mellem flere parter, der ikke
har indgået nogen konkret aftale med hinanden.
Hvorvidt spildevandsselskabet kan forvente at blive mødt med erstatningskrav fra borgerne i
forbinelse med skade som følge af oversvømmelse fra kloak, kan blandt andet afhænge af,
hvordan forsyningsselskabet har fastssat serviceniveauet.
Myndigheder og antagelig også forsyningsselskaber kan ikke bebrejdes for ikke at levere den
optimale ydelse, da dette typisk er et spørgsmål om, hvilke ressourcer, der stilles til rådighed.
Spørgsmålet om, hvorvidt en borger har krav på erstatning på grund af utilstrækkelig service,
skal derfor ikke vurderes ud fra, om den leverede ydelse kan karakteriseres som den optimale
løsning, men derimod om den leverede ydelse er behæftet med fejl eller mangler, og i øvrigt er
svarende til alminidelig god brancestandard.

Opmærksomhedspunkt 15
Borgerne kan ikke forlange, at kloaksystemet er dimensioneret, således at
oversvømmelser helt kan undgås. Ved dimensionering i overensstemmelse
med sædvanlig praksis påregnes da også, at der med visse mellemrum sker
oversvømmelse.

Udgangspunktet i retspraksis er, at et forsyningsselskab ikke ifalder erstatningsansvar som
følge af oversvømmelse fra kloak, hvis selskabets kloakanlæg er indrettet og vedligeholdt efter
almindelige standarder, herunder f.eks. Spildevandskomiteens skrift 27 og 29, og hvis
forsyningsselskabet i øvrigt har vedligeholdt kloakken.
Omvendt må det af retspraksis ligeledes kunne udledes, at det fastsatte serviceniveau for
forsyningsselskabet anses for normgivende i forhold til selskabets erstatningsansvar for
oversvømmelser – en slags garanti. Hvis selskabets spildevandsanlæg således er
underdimensionerede, eller ikke i øvrigt kan leve op til det fastsatte serviceniveau, vil selskabet
som udgangspunkt kunne ifalde erstatningsansvar for oversvømmelsesskader.
Det betyder konkret, at forbedringer af et spildevandsselskabs serviceniveau vil indebære en
større risiko for, at selskabet ifalder erstatningsansvar, hvis det efterfølgende viser sig ikke at
være muligt at leve op til forbedringerne i praksis.
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6.2 Udledningstilladelser
Antallet af overløb fra kloaksystemet og antallet af udledninger af tag- og overfladevand har
betydning for den hydrauliske kapacitet i Usserød Å samt for vandkvaliteten. Dvs. at når
Fredensborg Kommune, Hørsholm Kommune og Rudersdal Kommune meddeler
udledningstilladelser til udledning af renset spildevand eller tag- og overfladevand, vil det være
hensigtsmæssigt, at denne praksis koordineres kommunerne imellem.

Opmærksomhedspunkt 16
Kommunerne kan ikke forpligte hinanden til bestemte ”udledningsmål”, men
retningslinjerne i vandplanerne skal overholdes, og det er en god idé at se åstrækningen som en helhed. Dette er således et område, som de tre kommuner
kan samarbejde om i regi af Usserød Å-organisationen.

6.3 Vandløbsvedligeholdelse og afvanding
Vandløbslovens formål er at sikre, at vandløb kan benyttes til afledning af vand under
hensyntagen til de natur- og miljømæssige krav til vandløbskvaliteten, som bl.a. er fastsat i
vandplanerne.
Vandløbsmyndighederne, dvs. kommunerne, har pligt til at udarbejde regulativer for alle
offentlige vandløb. Regelgrundlaget mv. for udarbejdelse af regulativer er vandløbslovens § 12
og de hertilhørende bekendtgørelser. Ved fastsættelse af regulativernes bestemmelser om
vedligeholdelse skal vandløbsmyndigheden foretage følgende afvejning:

•

•

•

Overholdelse af krav til vandløbskvaliteten fastsat i vandplanen i form af et miljømål for
vandløbet. Naturbeskyttelseslovens § 3 skal desuden inddrages, hvis vandløbet er udpeget
som beskyttet naturtype.
Sikre afvanding ved fastsættelse af bestemmelser om vandløbets fysiske tilstand udtrykt
som skikkelse eller vandføringsevne, og om vedligeholdelsens (grødeskæring og
opgravning) omfang og udførelse.
Arealanvendelsen i tilknytning til vandløbet, f.eks. i hvilket omfang landbrugsarealer,
vandløbsnære bygninger, vejanlæg mv. påvirker afvandingsønskerne.

Opmærksomhedspunkt 17
Et vandløbsregulativ skal derfor tage udgangspunkt i den aktuelle anvendelse
af ådalen og afdække de hertilknyttede afvandingsønsker. Dette kan med fordel
ske i nært samarbejde med de forskellige grundejere og
interesseorganisationer.

Når regulativerne er vedtaget, udgør de retsgrundlaget for den daglige administration af de
enkelte offentlige vandløb. Retsgrundlaget omfatter en række administrative forhold, der
regulerer bredejernes handlemuligheder langs vandløbene, og som giver
vandløbsmyndigheden rettigheder og pligter på disse strækninger.
Regulativerne er en slags kontrakt mellem bredejerne og vandløbsmyndigheden. Dette betyder,
at:
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Overholdes regulativerne ikke af bredejerne, kan det give anledning til påbud,
politianmeldelse og/eller erstatningssager fra vandløbsmyndighedens side.
Overholdes regulativerne ikke af vandløbsmyndigheden, kan det give anledning til
erstatningssager fra bredejernes side.

Der er mulighed for i regulativet at fastlægge krav til de vedligeholdelsesaktiviteter, der er
knyttet til vandløbets dimension samt grødskæringen. Aktiviteterne retter sig mod at opnå en
vandføringsevne, der er bedre, end hvis naturen fik lov at råde. De aktiviteter som
vandløbsmyndigheden udfører, kan i et eller andet omfang måles og dermed kontrolleres – alt
afhængig af de valgte metoder. Spørgsmålet om, hvorvidt og i hvilket omfang de relevante
interessenter omkring vandløbet, bl.a. landbrug og grundejere, har fået opfyldt deres aktuelle
ønsker til afvanding, er svært at svare på. Bestemmelserne i et regulativ kan være opfyldt fuldt
ud, også selv om der eksempelvis står vand på grunde, der støder ned til vandløbet. Ingen af
de anvendte og kendte metoder til styring af vedligeholdelsen siger noget eksakt om de
forventelige vandstande og den statistiske varighed af disse. Det er derfor ikke muligt at sige
noget om for eksempel oversvømmelse af de vandløbsnære arealer, og derfor giver regulativer
ikke garanti mod periodiske oversvømmelser af de vandløbsnære arealer (BLST- hjemmeside
2008).
Hvis der er problemer med hyppige oversvømmelser fra et vandløb, kan retningslinje 9 i
vandplanerne anvendes som et af de mulige reguleringsværktøjer til at nedbringe
oversvømmelseshyppigheden fra vandløb i opblande med tæt bebyggelse – se afsnit 2.3.3.

Opmærksomhedspunkt 18
Vandplanens retningslinje 9: Hvor der er risiko for hydrauliske problemer, skal
regnbetingedeudledninger som udgangspunkt reduceres til 1-2 l/s pr. ha (totalt
areal), svarende til naturlig afstrømning. Bassiner på såvel separate
regnvandsudløb som på overløbsbygværker skal i disse situationer have en
størrelse, så der som gennemsnit højst sker overløb fra bassinet hvert 5. år
(n=1/5 pr. år).
Det skal bemærkes, at vandplanerne i næste vandområdeplanperiode 2015-2021 ikke vil
indeholde retningslinjer. I udkast til vandområdeplaner 2015 er retningslinjerne erstattet af § 8 i
udkast til bekendtgørelse om indsatsprogrammer. Denne retningslinje angiver blot, at
kommunerne i deres daglige administration ikke må give tilladelser til noget, der vil stride mod
opfyldelsen af vandområdernes miljømål. Uden de ganske tydelige retningslinjer i 1.
generations vandplanerne må man forvente, at man i fremtiden vil se en meget stor variation i
den kommunale administration omkring vandmiljøet landet over. .
6.4 Indsatser i vandplanen af hensyn til vandkvalitet
Minimumsmålet for vandkvaliteten i Usserød Å fastsættes i de statslige vandplaner. Ifølge
forslag til vandplan 2009-15 og basisanalyse for vandområdeplaner 2015-2021 er fastlagt til god
økologisk tilstand. I førstnævnte er målet fastlagt og vurderet alene på baggrund af en
faunaklasse (DVFI), mens målet basisanalysen vurderes på baggrund af en kombination at fisk,
faunaklasse og makrofytter. Samlet set har Naturstyrelsen i basisanalysen vurderet, at Usserød
Å er i risiko for ikke at opfylde målsætningen i 2021, med mindre der foretages indsatser.
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Et af virkemidlerne til at opnå god økologisk tilstand er at nedbringe antallet af overløb fra
fælleskloakerede områder. I Usserød Å har Naturstyrelsen i forslag til vandplan 2010-15 stillet
krav om, at der i oplandet til Usserød Å skal ske en indsats overfor et overløb beliggende i
Rudersdal Kommune og 10 overløb i Hørsholm Kommune (noget kunne tyde på en fejl i
vandplanerne her – andre opgørelser viser 7 overløb). I følge vandplanerne skal 2/3 af
indsatserne overfor regnbetingede overløb være gennemført inden 2015. Kommunerne er
forpligtet til at indarbejde indsatser i de kommunale vandhandleplaner (se afsnit 2.3.3).
Retningslinje 7 i vandplanerne giver en vis fleksibilitet med hensyn til, hvilke regnbetingede
udløb, der skal foretages en indsats overfor. Det betyder, at såfremt det kan dokumenteres, at
indsatser overfor færre eller andre regnvandsbetingede udløb end angivet i vandplanerne har
samme effekt (på den strækning som mangler målopfyldelse), kan indsatser gennemføres her i
Opmærksomhedspunkt 19
Uddrag af vandplanens retningslinje 7: ”Vandplanen identificerer et antal
overløb af opspædet spildevand fra fælleskloakerede kloaksystemer, hvor der
bør ske en indsats … Til nedbringelse af mængden af udledt stof kan også
andre foranstaltninger med en miljømæssig ligeværdig eller bedre effekt tages i
anvendelse, herunder separatkloakering, lokal nedsivning af overfladevand
mm.”
stedet, jf. notat fra Advokatfirmaet Energi og Miljø.

Kommunerne/forsyningsselskaberne skal gennemføre den indsats som vandplanerne angiver –
det er således ikke muligt at skifte en spildevandsindsats overfor regnbetingede overløb ud
med, f.eks. vandløbsrestaurering. Hvordan indsatsen konkret skal gennemføres – altså om der
skal laves bassiner, eller om man vil separatkloakere – er op til kommunene/forsyningsselskaberne at vurdere den bedste løsning.
Kravet i vandplanerne betyder altså, at antallet af overløb fra et opland til en given
vandløbsstrækning, f.eks. den del af Usserød Å, der gennemløber Hørsholm Kommune, skal
reduceres i et sådant omfang, at strækningen kan opnå sit miljømål, som er fastlagt i
vandplanerne.
6.5 Rekreative områder
Der findes ikke centralt fastsatte mål for rekreative områder, men kommunerne har hver især
forskellige politikker om at understøtte borgernes adgang til naturen. De tre deltagende
kommuner kan samarbejde om anlæggelse, drift og vedligeholdelse af en sti langs Usserød Å.
Såfremt dette tiltag er med til at fremme turismen i de tre kommuner, er det måske muligt at
”pulje” omkostningerne hertil, således at de deltagende kommuner kan afholde omkostninger,
som ikke direkte er relateret til en del af stien, der ligger inden for egen kommunegrænse, men
hvor ”helheden” af stien er med til at trække turister til alle deltagende kommuner.
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6.6 Sammenfatning
Ovenstående analyse viser, at der er en række forskellige områder, hvor kommunerne kan
samarbejde om løsningsmodeller, som kan bidrage til, at kommunernes
administrationsgrundlag i forhold til Usserød Å ensartes med henblik på at nedbringe risikoen
for oversvømmelser fra åen.
Politikerne kan realisere målsætning på tværs af kommunegrænserne ved at blive enige om
f.eks. følgende:


fælles servicniveau i forhold til det spildevandssystem, som er beliggende i oplandet til
Usserød Å,



fælles normer i forbindelse med uledningstilladelser.



fælles normer for vandløbsvedligeholdelse.

Analysen af serviceniveauet i spildevandssystemet viser, at kommunerne ikke er forpligtet til at
indføre samme serviceniveau i hele kommunen. Muligheden for differentieret serviceniveau
inden for kommunernes grænser kunne f.eks. danne grundlag for, at kommunerne, som
anvendte Usserød Å som recipient, blev enige om, at der i forhold til kloakoplandet til Usserød
Å blev anvendt samme norm for spildevandssystemets serviceniveau. Antallet af overløb fra
kloaksystemet har betydning for den hydrauliske kapacitet i åen samt for vandkvaliteten. Den
fælles norm for spildevandssystemets serviceniveau skal integreres i hver enkelt kommunes
spildevandsplan.
Kommunerne i Usserød Å-samarbejdet kan ligeledes blive enige om fælles normer for blandt
andet den hydrauliske belastning i forbindelse med udstedelse af udledningstilladelser til
Usserød Å.
Vandløbsvedligeholdelsen er fastlagt i vandløbsregulativet. Der er imidlertid ikke noget til hinder
for, at kommunerne i Usserød Å-samarbejdet bliver enige om fælles normer for
vandsløbsvedligeholdelsen samt fælles udførelse af vandløbsvedligeholdelse. Hvis vandløbet
er vedligeholdt i henhold til regulativet, må borgeren tåle, at vandløbet går over sine bredder.
Ligesom spildevandssystemet må vandløb også gerne oversvømme. Kommunen bliver som
udgangspunkt ikke erstatningsansvarlig i forhold til skader forårsaget ved oversvømmelser fra
vandløb, såfremt kommunen har opfyldt vandløbsregulativets normer for
vandløbsvedligeholdelse.
Det er imidlertid ikke hensigtsmæssigt, at kommunerne laver fælles normer for, hvor ofte et
vandløb må svømme over sine bredder. Det vil sige en form for fælles ”serviceniveau” for
vandløbets oversvømmelseshyppighed. Kommunerne må som følge af lighedsprincippet som
udgangspunkt ikke differentiere deres ”serviceniveau” i forhold til vandløbene inden for
kommunens grænse. Det vil sige, at hvis der fastsættes et fælles ”serviceniveau” for
oversvømmelseshyppighed for Usserød Å, er det sandsynligt, at dette ”serviceniveau” for
oversvømmelseshyppighed også skal gælde for åer i resten af kommunen. Og i modsætning til
oversvømmelser fra spildevandssystemet, hvor det er forsyningen, der vil kunne gøres
erstatningsansvarlig, så vil det her være kommunen, der vil kunne gøres erstatningsansvarlige,
hvis åen forårsager oversvømmelser.
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I tilknytning til ovenstående skal det bemærkes, at det ikke umiddelbart vurderes, at det er
nødvendigt at fastlægge fælles normer blandt kommunerne for vandkvaliteten for Usserød Å.
Vandplanerne indeholder nogle meget konkrete retningslinjer for, hvilken vandkvalitet Usserød
Å skal opnå.
I tilknytning til det rekreative område er en fælles turismestrategi sandsynligvis den eneste
mulige tilgang til at åbne op for muligheden for at finansiere rekreative anlæg på tværs af
kommunegrænserne. Dette er dog et tema, der skal dyrkes yderligere, hvis man ønsker at gå
videre ad den vej.
Samlet kan det konkluderes, at antallet af overløb fra kloaksystemet og antallet af udledninger
af tag- og overfladevand har betydning for den hydrauliske kapacitet i åen samt for
vandkvaliteten. Vi har ovenfor undersøgt, hvor vidt kommunerne kan differentiere
serviceniveauet i spildevandssystemet inden for kommunen og fundet, at dette med den
nuværende lovgivning er muligt. Vi har dog samtidig set, at selskabets erstatningspligt bør være
et opmærksomhedspunkt, hvis serviceniveauet hæves. Dette giver den enkelte kommune en
større fleksibilitet i forhold til samarbejdet, idet ændringer af serviceniveauet i
spildevandssystemet i forbindelse med løsninger i Usserød Å ikke vil have en afsmittende effekt
på praksis i resten af kommunen.
Fagligt er det hensigtsmæssigt, at de tre kommuner samarbejder om løsninger, der mindsker
mængden af vand, der tilgår åen ved overløb fra kloaksystemet samt udledninger af tag- og
overfladevand og viser, at overvejelser omkring serviceniveaet i spildevandssystemet ikke er en
barriere for et sådant samarbejde, og det anbefales derfor, at kommunerne i den fremtidige
fælles organisation koordinerer, hvor meget vand der gives udledningstilladelse til i Usserød Å,
hvorved risikoen for oversvømmelse kan reduceres.
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7 Finansieringsmodeller
Klimatilpasning handler først og fremmest om at håndtere øgede mængder vand, i form af
hyppigere ekstremregns- og stormflodshændelser, og højere vandstand. Dette kan gøres ved
at tilpasse spildevandssystemerne eller ved at skabe mulighed for opsamling og lokal
nedsivning af regnvand på overfladen. Kommunerne har via kommune- og lokalplanlægningen
mulighed for at skabe rammerne for arealanvendelse, således at opsamling, tilbageholdelse og
lokal nedsivning af regnvand så vidt mulig indgår som målsætning for arealanvendelsen..
Forsyningssselskaberne har mulighed for at gennemføre projekter i egne kloakanlæg med
henblik på klimatilpasning. Forsyningsselskabernes projekter i egne klokanlæg kan finansiseres
via taksten.
Med medfinanseringsbekendtgørelsen er der åbnet op for en ny form for samarbejde mellem
kommune/privat partner og forsyningselskab. Medfinansieringsbekendtgørelsen åbner op for,
at forsyningsselskab helt eller delvist kan finansiere et klimatilspasningsprojejekt, hvor projektet
og anlægget ejes af en kommune eller private. Medfinansieringsprojekter er ikke projekter i
spildevandsanlæg, men derimod projekter i vandløb, vej og rekreative arealer med henblik på
klimatilpasning.
Af bekendtgørelse nr. 1048 af 29. oktober 2012 om driftsomkostninger til gennemførelse af
miljø- og service, og bekendtgørelse nr. 1431 af 12. december 2014 om
spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter
vedrørende tag- og overfladevand (medfinansieringsbekendtgørelsen) fremgår reglerne for
ejerskab og udgiftfordeling mellem forsyning og kommuner både i anlægsfasen og i den
efterfølgende driftsfase.
Nedenfor gennemgås de to forskellige projektmodeller og de finansieringsformer, som kan
bringes i spil i forbindelse med håndtering af klimatilpasning, vandkvalitet og rekreative formål.
7.1 Et traditionelt spildevandsprojekt
Opmærksomhedspunkt 20

En forudsætning for, at et forsyningsselskab
kan lave et
spildevandsprojekt, er, at de har eller kan opnå ejerskab til anlægget.

Forsyningsselskabet behøver ikke at eje de ejendomme, hvor anlægget (f.eks. en
spildevandsledning) er beliggende, men kan aftale med grundejeren, at selskabet skal have
adgang til anlægget med hensyn til vedligeholdelse mv. En sådan aftale kan tinglyses på
ejendommen.
Forsyningsselskaberne er ansvarlige for planlægning, projektering og gennemførelse af
anlægsprojektet.
Samarbejdet med kommunerne som myndigheder omkring projekternes gennemførelse vil
bestå i bl.a. at indhente tilladelser og udarbejde nødvendige lokalplaner mv. Derudover kan det

Rammebetingelser_BRHfærdig_UÅskabelon

Side 27 af 32

Usserød Å LIFE projektet
Baggrundsrapport

Aktører og rammebetingelser

eventuelt være relevant at etablere en del af anlæggene på ejendomme som kommunerne
råder over.
Forsyningsselskabern finansierer anlægsarbejder mv. efter de sædvanlige regler og
retningslinjer, som gælder for selskabernes anlægsprojekter, herunder prisloftsreguleringens
bestemmelser om planlagte investeringer mv. Forsyningsselskaberne kan finansiere
anlægsomkostningerne ved 40-årige lån.
Selskaberne ejer anlæggene, som indgår i selskabernes aktiver og afskrivningsgrundlag.
Driftsomkostningerne vil blive finansieret over selskabernes driftsbudgetter. I det omfang
anlæggene er etableret efter krav fra kommunerne eller for at øge spildevandsselskabernes
serviceniveau over for borgerne, kan selskaberne søge Forsyningssekretariatet om tillæg til
prisloftet for øgede driftsomkostninger til lolalt fastsat miljø- eller servicemål.
Forsyningsselskaberne er ansvarlige for drift og vedligeholdelse af anlæggene.
Forsyningsselskaberne kan ved sameje eje spildevandsanlæg. Selskaberne vil skulle indgå
aftale om ejerskabet og driften af anlægget. Se som eksempel Brønsholmdalgrøften.
Forsyningsselskaberne kan også ved sameje eje anlæg, som både er et spildevandsanlæg og
et anlæg med en anden funktion, f.eks. rekreativ. Se som eksempel Rabalderparken i Roskilde,
hvor de åbne grøfter er et spildevandsanlæg, og hvor kommunen har lagt et betondække i
grøften, således at den fungerer som skaterbane, når det ikke regner.
7.2 Medfinansiering
Den 29. januar 2013 blev der vedtaget ny lovgivning, som giver forsyningsselskaberne
mulighed for at medfinansiere kommunale og private klimatilpasningsprojekter i veje, vandløb
og rekreative arealer over spildevandstaksterne.
De nærmere regler herom blev fastsat i bekendtgørelse nr. 89 om
spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter
vedrørende tag- og overfladevand (medfinansieringsbekendtgørelsen), som trådte i kraft den 1.
februar 2013.
I ændringsbekendtgørelse nr. 300 af 26. marts 2014 blev reglerne udvidet til også at gælde for
sommerhusområder. Bekendtgørelsen er en udmøntning af lov nr. 61 om ændring af lov om
betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv. (betalingsloven), som trådte i kraft den
31. januar 2013. Den 1. januar 2015 trådte bekendtgørelse nr. 1431 af 16. december 2014 om
spildevandsforyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende
tag- og overfladevand i kraft. Den reviderede bekendtgørelse fastholder anvendelsesområdet til
fortsat at omfatte projekter i veje, vandløb og rekreative områder.
Med den nye lovgivning er der sket en udvidelse af de aktiviteter som forsyningsselskaberne
lovligt kan takstfinansiere, idet der er skabt mulighed for, at selskaberne over
spildevandstaksterne kan medfinansiere de projekter, der håndterer tag- og overfladevand i og
på veje, vandløb og rekreative områder og dermed ikke i traditionelle kloakanlæg.
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De helt grundlæggende betingelser for godkendelse af klimatilpasningsprojekter er, at:

•
•
•
•

Der skal være en kommunal beslutning om, at projektet findes hensigtsmæssigt og
omkostningseffektivt.
Omkostningerne skal
være
fordelt
i overensstemmelse med
reglerne i
medfinansieringsbekendtgørelsen.
Den kommunale risikokortlægning har påvist behov for afhjælpning.
Der skal foreligge en aftale mellem spildevandsselskabet og projektejeren i henhold til
medfinansieringsbekendtgørelsen.

7.2.1 Eksempel på medfinansiering af vådenge
Hørsholm Kommune og Hørsholm Vand ApS har valgt at finansiere udvidelsen af vådengen
opstrøms Mortenstrupvej via medfinansieringsbekendtgørelsen.
Ifølge denne bekendtgørelse er det muligt for Hørsholm Vand ApS at takstfinansiere
foranstaltninger til håndtering af tag- og overfladevand i vandløb i byzonen uden at skulle eje
det fysiske anlæg. Det betyder, at der ikke sker ændringer i de matrikulære eller ejermæssige
forhold ved Usserød Å.
Valg af denne finansiering medfører, at Hørsholm Kommune er ejer af de fysiske anlæg, der er
nødvendige for at udnytte vådengen til klimasikring. Konkret sker finansieringen ved, at
Hørsholm Kommune optager et lån til at dække udgifterne til etablering af anlægget, og
Hørsholm Vand ApS betaler årligt et bidrag til Hørsholm Kommune svarende til afdrag på lånet
plus udgifter til drift af anlægget.
7.2.2 Udarbejdelse af projektforslaget for medfinansiering
Det er kommunen eller den private projektejer, der er ansvarlig for at udarbejde et projektforslag
for et medfinansieringsprojetk. Dette kan ske i samarbejde med forsyningsselskabet. Selskabet
kan alene afholde og indregne udgifter, som efter en konkret vurdering er nødvendige af hensyn
til et alternativt projekts håndtering af tag- og overfladevand, herunder omkostninger til
investering, drift og vedligeholdelse, samt omkostninger til retablering, jf. § 2 i bekendtgørelse
nr. 1431 af 16. december 2014 om spildevandsselskabers medfinansering af kommunale og
private projekter vedrørende tag- og overfladevand. Såfremt udgifter til udarbejdelse af
projektforslag er blevet godkendt i Forsyningssekretariatet, kan det anses som en del af
anlægsomkostningerne og medfinansieres af forsyningsselskabet. Hvis udgifterne ikke er
medtaget og godkendt af Forsyningssekretariatet, er det kommunen eller den private
projektejer, der afholder disse omkostninger.
Det er forsyningsselskabet, der ansøger Forsyningssekretariatet om at få godkendt projektet
som et medfinansieringsprojekt. Som nævnt ovenfor er der en række betingelser, der skal være
opfyldt.
7.2.3 Hvis forsyningsselskabet ikke vil deltage i medfinansieringsprojektet
Realiseringen af et medfinansieringsprojekt kræver, at parterne er enige og villige til at deltage.
Såfremt forsyningsselskabet ikke ønsker at deltage i et medfinansireingsprojekt, kan kommunen
ikke umiddelbart ”kræve” dette, idet et medfinansieringsprojekt er baseret på en aftale mellem
projektejeren (kommunen eller en privat projektejer) og forsyningsselskabet.
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Det er derfor vigtigt, at der er en god dialog mellem kommunen og forsyningsselskabet, og at
der skabes et samabejdsklima, der fokuserer på gode løsninger.
Det eneste andet styringsredskab kommunen har i en sådan situation er at udskifte bestyrelsen
på en generalforsamling, når selskabet/bestyrelsen ikke arbejder i den retning som
ejerkommunen ønsker. Det kræver imidlertid, at kommunen har det fornødne flertal til at afsætte
bestyrelsen. Det er ikke noget problem, hvis kommunen er eneejer af forsyningsselskabet.
Såfremt flere kommuner ejer forsyningsselskabet i fællesskab og den kommune, som ønsker at
gennemføre et medfinansireingsprojekt, alene ejer en mindre kapitalandel (aktier eller anparter),
er det ikke sikkert, at denne kommune har et tilstrækkeligt flertal til at stemme en udskiftning af
bestyrelsen igennem på en generalforsamling. Når det er sagt, er afsætning af bestyrelsen et
”tungt” styringsredskab, som i det daglige virke ikke er særligt operationelt.
7.2.4 Kan kommunen bestemme, hvilken teknisk løsning forsyningsselskabet skal benytte?
Kommunen er alene tilladelsesmyndighed i forhold til spildevandstilladelser efter
miljøbeskyttelseslovens § 28, hvorimod det er Naturstyrelsen, der er tilsynsmyndighed, jf.
lovens § 66, stk. 4. Allerede af denne årsag er kommunens muligheder for at stille vilkår til
driften af et spildevandsanlæg begrænsede til tilfælde, hvor forsyningsselskabet ansøger om ny
spildevandstilladelse. Vilkår i en spildevandstilladelse bør derudover være funktionsbestemte –
f.eks. ved fastsættelse af grænseværdier og lignende – hvorimod det bør være overladt til
forsynigssselskabet selv at vælge en teknisk løsning, som kan opfylde vilkårene.
Kommunen kan i forbindelse med spildevandsplanlægningen planlægge for
spildevandsforholdene i de relevante oplande i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 32 og
spildevandsbekendtgørelsens § 5. I den forbindelse kan kommunen beskrive nye
spildevandsprojekter, f.eks. angående recipientforhold samt separering af kloaksystemer af
hensyn til recipientbeskyttelsen. I spildevandsplanen kan der ligeledes angives en tidsplan for
sådanne projekters gennemførelse.
Spildevandsplanen er dog som udgangspunkt udelukkende direkte bindende indadtil i
forvaltningen som et administrationsgrundlag. Planen er derimod ikke direkte bindende for
forsyningsselskabet, med mindre selskabet på et andet grundlag er forpligtet heraf – f.eks. via
vedtægterne for spildevandsselskabet eller en ejerstrategi. Det betyder, at kommunen som
udgangspunkt alene har ringe muligheder for at ”gennemtvinge” spildevandsplanens indhold
overfor forsyningsselskabet, hvis ikke selskabet selv ønsker at gennemføre planens projekter
Endvidere skal det nævnes, at hvis spildevandsplanen ændres med henblik på gennemførelsen
af konkrete spildevandsprojekter – som eksempelvis nedlæggelsen af overløbsbygværk U17 –
skabes der dog det nødvendige spildevandsplangrundlag som Naturstyrelsen som
tilsynsmyndighed kan anvende i forbindelse med meddelelse af eventuelle påbud efter
miljøbeskyttelseslovens § 30.
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