Sendt: 25. januar 2018 14:57
Emne: svar på henvendelse af 10. november 2017

Til xxxxxxxxxx xxxxxxx
I forlængelse af din henvendelse af 10. november 2017 om bekendtgørelse nr. 108 af 29. januar 2015 om
afdragsordninger, fristfastsættelse og tilslutningsbidragets forfaldstidspunkt kan følgende oplyses.
Bekendtgørelse nr. 108 af 29. januar 2015 om afdragsordninger m.v. hører under Miljø- og
Fødevareministeriet for så vidt angår reglerne om fristfastsættelse, og under Energi-, Forsynings- og
Klimaministeriet for så vidt angår reglerne om afdragsordninger. Dit spørgsmål vedrører begge områder og
derfor er dette svar koordineret mellem Miljøstyrelsen og Energistyrelsen.
Energistyrelsen og Miljøstyrelsen kan ikke træffe afgørelse i konkrete sager, men kan vejlede om reglerne i
blandt andet bekendtgørelse nr. 108 af 29. januar 2015 om afdragsordninger, fristfastsættelse for
spildevandshåndtering og tilslutningsbidragets forfaldstidspunkt. Indholdet er alene vejledende. I tilfælde
af uenighed om forståelsen af reglerne træffes den endelige afgørelse af domstolene.
Du spørger til, om grundejere, der bor i udlandet og ikke har et dansk CPR nr. også orienteres om ordningen
om lån og minimumsfrist.
Det kan vejledende oplyses, at der i bekendtgørelsens § 3, stk. 2 er fastsat følgende om kommunens pligt til
orientering af grundejere:
Stk. 2. Forud for afgørelse efter § 28, stk. 4, 2. pkt., eller § 30, stk. 1, underretter kommunalbestyrelsen skriftligt ejendomsejer om en frist
for senest at indgive ansøgning.

Hele bekendtgørelse kan ses her.
Det kan om § 3, stk. 2, vejledende oplyses, at begrebet ”grundejere” må antages at omfatte alle grundejere,
der skal modtage de omtalte afgørelser, uanset hvor grundejeren har bopæl m.v.
I forbindelse med vedtagelsen af den lovændring, der ligger til grund for bekendtgørelsen, er der ikke
holdepunkter for at antage andet, end at begrebet ”grundejere” må antages at omfatte alle grundejere, der
skal modtage de omtalte afgørelser, uanset hvor grundejeren har bopæl m.v. Lovforslaget kan ses her:
Lovforslag L 98 fra 2012
Hvis I har brug for yderligere vejledning i forhold til fx bekendtgørelsens § 3, stk. 3, er I velkomne til at
vende tilbage herom, herunder i forhold til grundejer bosiddende i udlandet.
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