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Emne: svar på henvendelse af 10. maj 2017 vedr. medfinansieringsbekendtgørelsen 
 
 

Kære xxxxxxxxxxx 

 

Tak for din henvendelse af 10. maj 2017.  

 

Center for Forsyning, Vand, har forelagt dit spørgsmål for Energistyrelsens juridiske kontor, der har 

udarbejdet følgende svar fra Energistyrelsen på din henvendelse. 

 

”Du henviser i din mail til bekendtgørelse nr. 159 af 26. februar 2016 om spildevandsforsyningsselskabers 

medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand.  

 

Du henviser nærmere til bekendtgørelsens § 8, hvorefter spildevandsforsyningsselskaber alene kan 

medfinansiere alternative projekter i det omfang, den kommunale risikokortlægning har påvist behov for 

afhjælpning. Alternative projekter uden for udpegede risikoområder kan dog tjene til afhjælpning af 

kapacitetsproblemer inden for et risikoområde. 

 

Det pågældende udpegede område vil fremgå af kommunens klimatilpasningsplan, der som oftest er et 

selvstændigt vedtaget planelement, hvis indhold indarbejdes i kommuneplanen eller som et tillæg hertil.  

Du henviser også til bemærkninger til lovforslagets forarbejder. Af forarbejderne, jf. Folketingstidende, 

Tillæg A, 2012-13,  L 98, s. 4-5, fremgår: 

”Kommunalbestyrelsen skal efter miljøbeskyttelseslovens § 32 udarbejde og vedtage en spildevandsplan, 

der blandt andet skal indeholde oplysninger om eksisterende og planlagte spildevandsanlæg i kommunen 

og om økonomi for spildevandsprojekterne. Efter § 32, stk. 3, skal spildevandsplanen være i 

overensstemmelse med kommuneplanen. Den del af spildevandsplanlægningen, der vedrører 

spildevandsanlæggene, kan finansieres af bidrag fra de tilknyttede brugere. Endvidere skal 

kommunalbestyrelsen i kommuneplan 2013 eller tillæg hertil indarbejde en kortlægning af risikoen for 

oversvømmelse og en beskrivelse af indsatsen over for klimatilpasning. Dette fremgår af Aftale om 

kommunernes økonomi for 2013 mellem regeringen og KL.” 

Bemærkningerne til bestemmelsen angiver her dels sammenhængen og forholdet mellem 

spildevandsplanen og kommunalplanlægningen og dels den forpligtelse, der følger af kommunalaftalen. 

Af Aftale om kommunernes økonomi for 2013  fremgår: 

”Kommunerne udarbejder frem mod udgangen af 2013 klimatilpasningsplaner, der indeholder en 

kortlægning af risikoen for oversvømmelse, og som skaber overblik og prioriterer indsatsen. 

Klimatilpasningsplanerne indarbejdes direkte i eller som et tillæg til kommuneplanerne.” 

 

Det er således i lovgivningen, herunder i bemærkninger til ændringsloven forudsat, dels at 

risikokortlægningen indgår i plangrundlaget, dels at dette formelt har retsvirkning som kommuneplaner i 

øvrigt. Risikokortlægningen er dermed forudsat at være omfattet af de formelle regler i planloven, 

herunder om inddragelse af offentligheden, der gælder for vedtagelsen af sådanne planer.  

 



Er der således foretaget en opdatering af beslutningsgrundlaget og risikokortlægningen, som giver 

anledning til ændring af kommuneplantillægget, må dette ændres i overensstemmelse med reglerne 

herom. 

 

Om ændring af kommuneplaner og tillæg til kommuneplaner og deres retsvirkninger henvises i øvrigt til 

Erhvervsstyrelsen, der er ressortmyndighed for reglerne om kommuneplanlægning.” 

Med venlig hilsen / Best regards  
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