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Tak for din henvendelse af 28. januar 2019 om bekendtgørelse om afdragsordninger, fristfastsættelse for
spildevandshåndtering og tilslutningsbidragets forfaldstidspunkt og reglerne heri om anmodning om og
fremsættelse af tilbud om afdragsordning. Under henvisning til telefonisk samtale af senest 21. maj 2019
kan Energistyrelsen generelt vejledende oplyse følgende:
Energistyrelsen skal indledningsvist bemærke, at styrelsen ikke udtaler sig om konkrete sager. Styrelsen kan
give en vejledende udtalelse om de gældende regler i bl.a. lov om betalingsregler 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.
I henvendelsen af 28. januar 2019 spørger du, om en grundejer, der har valgt ikke at acceptere et tilbud,
har ret til at bede selskabet om et nyt tilbud senere.
Om retsgrundlaget
Spildevandsselskabets pligt til at fremsætte tilbud er reguleret i navnlig § 6 i bekendtgørelse nr. 29/2015
om afdragsordninger, fristfastsættelse for spildevandshåndtering og tilslutningsbidragets forfaldstidspunkt
(bekendtgørelse 29/2015):
§ 6. Imødekommer kommunalbestyrelsen efter betalingslovens § 4, stk. 2, en ansøgning, jf. § 3, stk. 1,
fremsender spildevandsforsyningsselskabet på ejendomsejers anmodning tilbud om etablering af det
nødvendige spildevandsanlæg på ejendomsejerens ejendom til opfyldelse af afgørelser efter
miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 4, 2. pkt., eller § 30, stk. 1, samt tilbud om en afdragsordning for betaling
af udgifterne forbundet hermed og for tilslutningsbidrag på vilkår fastsat i §§ 7-8. Tilbud skal sendes til
ejendomsejer senest 4 måneder efter ejendomsejers anmodning.
Hjemlen til bekendtgørelse 29/2015 blev fastsat med lov nr. 56/2015. Der fremgår blandt andet følgende af
de generelle lovbemærkninger:
”Det forudsættes med lovforslaget, at miljøministeren fastsætter regler om, at ejendomsejere, som får et påbud om tilslutning eller
forbedret rensning efter miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 4, eller § 30, stk.1, får ret til at indhente et tilbud fra
spildevandsforsyningsselskabet om etablering og afdragsordning, hvis ejendomsejeren, for eksempel i forbindelse med
kommunalbestyrelsens varsel om påbud, dokumenterer opfyldelsen af nærmere fastsatte kriterier.”

Energistyrelsens vurdering
Energistyrelsen kan generelt vejledende oplyse, at spildevandsselskabet i henhold til § 6, stk. 1, kun er
forpligtet til at komme med ét tilbud til grundejer som en del af hjælpeordningen.
Det er derfor styrelsens opfattelse, at hvis grundejer meddeler selskabet, at han/hun afslår selskabets
tilbud, er selskabet ikke forpligtet til at genfremsætte det oprindelige tilbud eller fremsætte et nyt tilbud,
hvis grundejer senere ombestemmer sig og alligevel ønsker at benytte sig af et tilbud fra selskabet.
Det fremgår ikke eksplicit af reglerne, om selskabet i den ovennævnte situation er afskåret fra
genfremsætte det samme tilbud i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse nr. 108/2015. Det er
Energistyrelsens vurdering, at § 6 i bekendtgørelsen ikke er til hinder for, at et selskab genfremsætter
samme tilbud i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse nr. 108/2015. I den forbindelse skal det

understreges, at fristerne for hhv. anmodning om og accept af tilbud skal overholdes, herunder i
bekendtgørelsens § 6, stk. 4.
Energistyrelsen skal for god ordens skyld i øvrigt henvise til reglerne i miljøbeskyttelsesloven om grundejers
pligter til opfyldelse af afgørelser, påbud m.v. samt til kommunens tilsynsforpligtigelse i relation hertil. Det
er Miljøstyrelsen/Miljø- og Fødevareministeriet, der kan vejlede nærmere herom.
Hvis du har brug for yderligere vejledning, herunder i forhold til din henvendelse af 18. januar 2019, så er
du velkommen til at vende tilbage. Styrelsen skal beklage den lange sagsbehandlingstid.
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