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Vejledende udtalelse om drift af decentrale renseanlæg 

 

 

 

Dansk Miljøteknologi har anmodet Energistyrelsen om en vejledende udtalelse om, 

hvorvidt spildevandsforsyningsselskaber som del af selskabets hovedvirksomhed 

eller som tilknyttet virksomhed må eje, etablere, finansiere og/eller varetage driften 

af et decentralt renseanlæg, der renser spildevandet fuldstændigt op, således at 

det kan udledes til recipienten uden om det centrale spildevandsforsyningsselskabs 

renseanlæg. 

 

Det skal bemærkes, at Energistyrelsen ikke udtaler sig vejledende om konkrete 

sager, men kan udtale sig vejledende om de regler, som styrelsen har ressortan-

svaret for. En vejledende udtalelse er udtryk for styrelsens fortolkning af de pågæl-

dende bestemmelser i lovgivningen. I tilfælde af uenighed om forståelsen af regler-

ne træffes den endelige afgørelse af domstolene.  

 

Ifølge § 2, stk. 2, i bekendtgørelse om vandselskabers deltagelse i tilknyttet virk-

somhed kan vandselskaber under iagttagelse af betingelserne i stk. 1, alene delta-

ge i de i nr. 1-8 nævnte former for tilknyttet virksomhed. Af nr. 6 fremgår, at vand-

selskaber kan deltage i tilknyttet virksomhed vedrørende drift af forrensningsanlæg 

for offentlige og private institutioner og virksomheder. Af vejledningen om vandsel-

skabers deltagelse i tilknyttet virksomhed fremgår under afsnit 1.1.6., at et forrens-

ningsanlæg ikke er det samme som et decentralt renseanlæg, der renser spilde-

vandet fuldstændigt op, således at det kan udledes til recipienten uden om det cen-

trale spildevandsforsyningsselskabs anlæg. Det fremgår endvidere af vejledningen, 

at nr. 6 ikke giver vandselskaber mulighed for at eje, etablere eller finansiere for-

rensningsanlæg.  

  

Det fremgår desuden af spildevandsbetalingsloven, at et spildevandsforsyningssel-

skab alene kan finansiere og opkræve betaling til dækning af udgifter til ”etablering, 

drift og vedligehold” af selskabets egne anlæg, jf. § 1, stk. 4. Spildevandsbetalings-

loven fastsætter på nogle få områder konkrete fravigelser fra reglen i § 1, stk. 4. 

Sådanne fravigelser er fastsat og nærmere reguleret og afgrænset i spildevandsbe-

talingslovens § 4 c (om selskabets eventuelle varetagelse af drift og vedligehold af 

privatejede ledninger) og i § 7 a (om kontraktligt medlemskab). 
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Det følger således af spildevandsbetalingsloven, at et spildevandsforsyningssel-

skab, der er omfattet af vandsektorloven, ikke har mulighed for i medfør af spilde-

vandsbetalingsloven at opkræve betaling til dækning af udgifter til andre aktiviteter 

end til ”etablering, drift og vedligehold” af selskabets egne anlæg – medmindre 

situationen er omfattet af de særlige regler i f.eks. §§ 4 c og 7 a. 

 

Energistyrelsen kan således vejledende udtale, at spildevandsforsyningsselskaber 

ikke må eje, etablere, finansiere eller varetage driften af en virksomheds decentrale 

renseanlæg, der udleder direkte til recipient uden om det centrale spildevandsfor-

syningsselskabs anlæg, som tilknyttet virksomhed eller som led i selskabets ho-

vedvirksomhed.  

 


