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Sendt: 5. september 2018 11:51 
Emne: vedr. henvendelse af 6. juli 2018  

 

Til xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx 

 

Under henvisning til henvendelse af 6. juli 2018 fra xxxxxxxxxx xxxxx om fælles gårdhaver i forhold til 

begrebet ”rekreative områder” i bekendtgørelse nr. 159 af 26. februar 2016 om 

spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og 

overfladevand kan Energistyrelsen vejledende oplyse følgende. 

 

Indledningsvist bemærkes, at Energistyrelsen ikke udtaler sig vejledende om konkrete og/eller verserende 

sager. 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.  

 

Retsgrundlaget 

Spildevandsbetalingslovens § 1 fastlægger følgende om de såkaldte medfinansieringsprojekter: 

 
Stk. 5. I bidraget efter stk. 4, 1. pkt., kan endvidere indregnes spildevandsforsyningsselskabets udgifter, som er 

nødvendige af hensyn til håndtering af tag- og overfladevand, i forbindelse med medfinansiering af kommunale og 

private projekter. Spildevandsforsyningsselskabets udgifter må ikke overstige udgifterne til sædvanlig afhjælpning af 

kapacitetsproblemer i spildevandsanlægget. 

Stk. 6. Miljøministeren kan fastsætte regler om indregning efter stk. 5, herunder om, hvilke udgifter der kan betales af 

spildevandsforsyningsselskabet, om betingelser for indregning, om dokumentation for fastsatte krav vedrørende 

spildevandsforsyningsselskabets udgifter, om afgrænsning af projekter, om, hvordan betalingen til projektejer skal 

foregå, og om spildevandsforsyningsselskabets samarbejde med projektejer i forbindelse med gennemførelse af 

kommunale eller private projekter.« 

 

Den nærmere afgrænsning af de i lovens § 1, stk. 5 nævnte kommunale eller private projekter sker med 

hjemmel i lovens § 1, stk. 6, og er udmøntet i bekendtgørelse nr. 159 af 26. februar 2016 om 

spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og 

overfladevand. 

 

Bekendtgørelsens § 1, stk. 1, fastlægger følgende om reglernes anvendelsesområde: 

 
§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse ved spildevandsforsyningsselskabers indregning efter betalingslovens § 1, 

stk. 5, af udgifter i bidraget efter lovens § 1, stk. 4, 1. pkt., som er nødvendige af hensyn til håndtering af tag- og 

overfladevand, i forbindelse med medfinansiering af kommunale og private alternative projekter i rekreative områder, i 

vandløb og i og på veje.  

 

Hermed fastlægges det, at takstfinansiering af medfinansieringsprojekter er begrænset til projekter i 

rekreative områder, i vandløb og i/på veje. 

 

Bekendtgørelsens § 1, stk. 2, nr. 8 fastlægger følgende definition af begrebet ”rekreative områder”:  

 
8) Rekreative områder: Arealer, der er åbne for almindelig færdsel, og som anvendes til rekreative, sportslige, grønne og 

naturformål, dog ikke projekter til lokal afledning af regnvand i fællesarealer ejet af boligforeninger. 

 

Der fremgår bl.a. følgende af lovforslagets bemærkninger om ministerens hjemmel i lovens § 1, stk. 6, til at 

fastsætte regler om afgrænsningen af projekter: 

 

I første omgang er det intentionen, at miljøministeren fastsætter regler om veje, vandløb og 

rekreative områder omfattes af den foreslåede bestemmelse. Dette på baggrund af, at det vurderes, 
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at alternative løsninger særligt at være relevante i forbindelse med netop veje, vandløb og rekreative 

arealer. Det kan dog ikke på forhånd afvises, at bestemmelsen på længere sigt vil kunne omfatte 

andre områder, der er egnede til håndtering af tag- og overfladevand, end veje, vandløb og rekreative 

områder, hvis dette muliggør alternative løsninger, som indfrier formålet om at skabe 

omkostningseffektive klimatilpasningsløsninger. Den teknologiske udvikling kan således over tid skabe 

yderligere muligheder for alternative løsninger. Miljøministeren kan derfor senere fastsætte regler om 

andre områder. Bemyndigelsen til at inddrage andre områder under de fastsatte regler er snæver og 

vil for eksempel ikke kunne omfatte lokal afledning af regnvand på privat grund. 

 

Det er Energistyrelsens opfattelse, at lovforslaget og forarbejderne i øvrigt ikke indeholder en definition af 

begrebet ”rekreative områder”.  

 

Det bemærkes, at der af lovbemærkningerne om baggrunden for at veje, vandløb og rekreative områder i 

første omgang tiltænkes omfattet af de udmøntende regler nævnes følgende: ”Dette på baggrund af, at det 

vurderes, at alternative løsninger særligt at være relevante i forbindelse med netop veje, vandløb og 

rekreative arealer.”  

 

Det bemærkes desuden, at det fremgår af lovbemærkningerne, at der ikke er hjemmel til at afgrænse 

ordningen således, at ordningen omfatter lokal afledning af regnvand på privat grund.  

 

I relation til disse lovbemærkninger kan det bemærkes, at der er en omtale i høringsnotatet tilsendt 

Folketinget: 

”I forhold til bemærkningerne vedrørende rækkevidden af miljøministerens bemyndigelse er der 

gennemført en præcisering i lovforslaget, hvorefter forslaget omfatter projekter, der er egnede til 

håndtering af tag- og overfladevand. Ministeren vil ved udmøntningen således skulle fastsætte 

afgrænsningen heraf. Det er præciseret i lovforslaget, at det i første omgang vil dreje sig om veje, vandløb 

og rekreative områder. Det er herudover præciseret, at denne bemyndigelse ikke vil kunne omfatte 

projekter vedrørende lokal afledning af regnvand på privat grund.” 

 

I lovbemærkningerne er formålet med reguleringen beskrevet navnlig i afsnit 1.1. og i afsnit 2.2. I afsnit 2.2. 

fremgår følgende:  

”Den foreslåede bestemmelse skal give spildevandsforsyningsselskaberne mulighed for at medfinansiere 

projekter i anlæg, herunder vandløb, som ikke ejes af spildevandsforsyningsselskaber, og som blandt andet 

tjener til at aflaste spildevandsforsyningsselskabets håndtering af tag- og overfladevand i 

spildevandsanlæggene."   

 

I styrelsens generelle vejledning af 3. marts 2015 fremgår følgende: 

”Ved rekreative områder forstås alle arealer, som er åbne for almindelig færdsel, og som anvendes til 

rekreative, sportslige, grønne og naturformål, men dog ikke projekter til lokal afledning af regnvand (LAR) i 

fællesarealer ejet af boligforeninger.” 

 

Så vidt Energistyrelsen er orienteret, er der ikke retspraksis eller anden almindelig praksis vedrørende 

anvendelsen af definitionen i bekendtgørelsens § 1, stk. 2, nr. 8. Energistyrelsen bemærker desuden, at de 

øvrige områder omfattet af bekendtgørelsens anvendelsesområde er områder, hvor der som udgangspunkt 

er offentlig adgang.  

 

Endeligt bemærkes det, at Energistyrelsen antager, at når det i § 1, stk. 2, nr. 8 anføres følgende: ”…dog 

ikke projekter til lokal afledning af regnvand i fællesarealer ejet af boligforeninger.”, så ligger der heri en 

præcisering af, at i det omfang fællesarealer ejet af boligforeninger måtte være åbne for almindelig 

færdsel, så er projekter på disse arealer alligevel ikke omfattet, såfremt der er tale om et LAR projekt.  
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Vurdering 

Energistyrelsen kan vejledende oplyse, at definitionen af ”rekreative arealer” i § 1, stk. 2, nr. 8, i 

bekendtgørelse 159/2016 om spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private 

projekter vedrørende tag- og overfladevand, indebærer, at disse arealer, hvor det er nødvendigt at 

håndtere tag- og overfladevand, bl.a. skal være ”arealer, der er åbne for almindelig færdsel”.  

 

Det er Energistyrelsens vurdering, at det med ordlyden af den udmøntende bekendtgørelsens § 1, stk. 2, nr. 

8, jf. ”åbne for almindelig færdsel” er fastlagt, at ”rekreative arealer” i denne regulering forudsætter, at der 

er offentlig adgang til arealet. Dette betyder ikke nødvendigvist, at denne offentlige adgang er til stede 

døgnet rundt hele året.  

 

For god ordens skyld bemærkes det, at Energistyrelsen hermed alene har vejledt om begrebet ”… ikke åben 

for almindelig færdsel …” i definitionen af ”rekreative arealer” fastlagt i bekendtgørelsen nr. s § 1, stk. 2, nr. 

8.  

 

Med venlig hilsen / Best regards  

 

Marianne Lassen  

Fuldmægtig  

Center for Forsyning / Centre for Supply  

Mobil / Cell +45 3392 6820 

E-mail mls@ens.dk
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