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Energistyrelsen 

 

Amaliegade 44 

1256 København K 

 

T: +45 3392 6700 

E: ens@ens.dk 

 

www.ens.dk 

Vejledende udtalelse 

 

Vejledende udtalelse vedrørende reglerne for medfinansieringsprojekter  

 

Forsyningssekretariatet har i forbindelse med deres løbende drøftelse med HOFOR 

Spildevand København og Københavns Kommune vedrørende deres ansøgning i 

december 2015 om tillæg til ca. 350 medfinansieringsprojekter anmodet ved e-mail 

den 28. oktober 2016 og den 7. november 2016 om Energistyrelsens fortolkning af 

reglerne om medfinansiering. 

 

Energistyrelsen udtaler sig ikke om konkrete og/eller verserende sager, men kan 

udtale sig vejledende om principielle spørgsmål.  

 

En vejledende udtalelse er udtryk for Energistyrelsens fortolkning af de pågælden-

de bestemmelser i lovgivningen. Indholdet er alene vejledende. I tilfælde af uenig-

hed om forståelsen af reglerne træffes den endelige afgørelse af domstolene. 

 

Formålet med denne vejledende udtalelse er at komme med Energistyrelsens for-

tolkning af, reglerne om medfinansiering herunder spørgsmålet om muligheden for 

at indregne omkostningerne for medfinansieringsprojekter. 

 

Styrelsen har opfattet, at der er følgende centrale problemstilling i forhold til medfi-

nansieringsprojekter: 

 

Er der hjemmel til, at Forsyningssekretariatet kan godkende et ikke-

omkostningseffektivt projekt, som udgør en del af en større plan, ud fra en 

forventning om, at der i de følgende år søges om og godkendes andre pro-

jekter, der samlet gør planen omkostningseffektiv?  

 

Spørgsmålet afgrænses til sager om godkendelser, hvor der er indsendt 

ansøgning inden den 1. marts 2016 og hvor der er indgået aftale inden den 

1. januar 2016. 

 

Energistyrelsens sammenfattende udtalelse  

Godkendelse af medfinansieringsprojekter (aftalt inden den 1. januar 2016), som er 

indsendt før den 1. marts 2016, behandles efter medfinansieringsbekendtgørelse 

nr. 1431 af 16. december 2014.  

 

Kontor/afdeling 

Center for Forsyning/Vand 

 

Dato 

15. december 2016 

 

J nr. 2016 - 10286 

 

/TJA/MLS/CVMA 
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Energistyrelsen vurderer, at et omkostningsineffektivt projekt under visse betingel-

ser kan indgå i en større plan, som samlet set er omkostningseffektiv. Det er Ener-

gistyrelsens vurdering, at det ikke kan antages, at en plan kun kan strække sig over 

én nærmere fast periode på f.eks. 1 år. 

 

Forsyningssekretariatet skal påse, at den samlede plans omkostningseffektivitet 

indfries. Dette indebærer, at der på godkendelsestidspunktet skal foreligge nød-

vendig dokumentation, der muliggør Forsyningssekretariatets kontrol af:  

1. Sammenhængen mellem projekterne i planen, og  

2. Om kravet om omkostningseffektivitet er opfyldt. 

 

Hvis en plan strækker sig over en længere periode, f.eks. ud over 1 år, kan det 

efter Energistyrelsens opfattelse endvidere være nødvendigt, at Forsyningssekreta-

riatets til godkendelse af et ineffektivt projekt knytter et vilkår om, at det, når samtli-

ge projekter i planen er gennemført, forsat kan dokumenteres, at den samlede plan 

er omkostningseffektiv.      

 

Der er ikke hjemmel til Forsyningssekretariatet til at forhåndsgodkende ansøgnin-

ger.  

 

Energistyrelsen skal bemærke, at ovenstående vejledning alene vedrører forståel-

sen af kravet om omkostningseffektivitet i betalingslovens § 1, stk. 5. Denne vej-

ledning omfatter således ikke øvrige spørgsmål vedrørende reglerne om spilde-

vandsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende 

tag- og overfaldevand eller reglerne om økonomiske rammer m.v.   

 

Regelgrundlaget 

Af Aftalen om kommunernes økonomi for 2013 fremgår det, at kommuner skal ud-

arbejde en kommunal klimatilpasningsplan. Det skal via lovgivningen sikres bedre 

økonomiske rammebetingelser for finansiering af klimatilpasningsprojekter ved at 

give spildevandsselskaberne mulighed for via takster at understøtte kommunale 

investeringer, som samtidig kan håndtere regnvand. Lovgivningen sker ved en 

indførelse af § 1, stk. 5 og 6 i betalingsloven. Lovforslaget fremsættes i december 

2012 og vedtages den 24. januar 2013 med ikrafttræden den 30. januar 2013. 

 

Det fremgår af Aftalen om kommunernes økonomi, at spildevandsselskabets med-

finansiering sker med 100 % frem til den 31. januar 2014 (denne bliver efterfølgen-

de forlænget til den 31. januar 2015), hvorefter spildevandsselskabets medfinansie-

ring udgør 75 % for de projekter, der er omfattet af medfinansieringsbekendtgørel-

sens § 4. For projekter omfattet af § 3 medfinansierer spildevandsselskabet fortsat 

100 %. 

 

Som udmøntning af den ændrede betalingslov udstedes der med hjemmel i beta-

lingsloven bekendtgørelse (nr. 89 af 30. januar 2013, som efterfølgende er ændret 
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ved bekendtgørelse nr. 1431 af 16. december 2014) om spildevandsforsyningssel-

skabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og 

overfladevand (medfinansieringsbekendtgørelsen).  

 

I forbindelse med vandsektorforligsaftalen den 29. april 2015 ændres vandsektorlo-

ven, og i den forbindelse sker der en yderligere tilpasning af medfinansieringsbe-

kendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 159 af 26. februar 2016).  

 

Relevante bestemmelser 

Der henvises til vedlagte bilag 1. 

 

Energistyrelsens vurdering  

Godkendelse 

Aftale og projekter, som er indsendt til Forsyningssekretariatet i december 2015,  

skal behandles efter de hidtil gældende regler i medfinansieringsbekendtgørelsen 

(bekendtgørelse nr. 1431 af 16. december 2014). 

 

Forsyningssekretariatet godkender medfinansieringsprojekter, jf. § 13, stk. 1, i med-

finansieringsbekendtgørelsen, og træffer afgørelse vedr. tillæg til prisloftet, jf. § 6, 

stk. 1, i medfinansieringsbekendtgørelse sammenholdt med § 9 i prisloftsbekendt-

gørelsen. 

 

Til brug for godkendelsen skal spildevandsselskabet i henhold til § 6 indsende do-

kumentation for projektet, herunder for projektets omkostningseffektivitet, jf. § 6, 

stk. 2. 

 

Der er ikke hjemmel til Forsyningssekretariatet til at forhåndsgodkende ansøgnin-

ger.  

 

Energistyrelsen henviser i øvrigt til, at betingelserne i medfinansieringsbekendtgø-

relsen for anvendelse af de hidtil gældende regler (før den 1. januar 2016) skal 

være opfyldte, herunder og især §§ 6 og 9, og at aftalen og projekterne har en til-

strækkelig fasthed og klarhed til, at Forsyningssekretariatet kan vurdere om betin-

gelserne for godkendelse er opfyldte.  

 

Omkostningseffektivitet 

Betalingslovens § 1, stk. 5, regulerer spildevandsselskabers udgifter til medfinan-

siering af kommunale og private klimatilpasningsprojekter og lyder således: 

 

”I bidraget efter stk. 4, 1. pkt., kan endvidere indregnes spildevandsforsyningssel-

skabets udgifter, som er nødvendige af hensyn til håndtering af tag- og overflade-

vand, i forbindelse med medfinansiering af kommunale og private projekter. Spilde-

vandsforsyningsselskabets udgifter må ikke overstige udgifterne til sædvanlig af-

hjælpning af kapacitetsproblemer i spildevandsanlægget.” 
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I relation hertil fremgår det bl.a. følgende af lovbemærkningerne, jf. afsnit 2.2.3.:  

 

”Det valgte projekt skal således være billigere set over den samlede levetid for et 

traditionelt anlæg, det vil sige korrigeret for forskelle i afskrivningsperioder og om-

kostninger til vedligeholdelse og reinvesteringer. Det valgte projekt kan dog i nogle 

tilfælde være en del af en større plan, som samlet set er den mest omkostningsef-

fektive, selvom enkelte projekter i den samlede plan isoleret set ikke ville vise om-

kostningseffektivitet. I disse tilfælde lægges den overordnede omkostningseffektive 

plan til grund ved ansøgning til Forsyningssekretariatet for de enkelte projekter, 

således at den skal vise omkostningseffektivitet samlet set i forhold til en overord-

net traditionel løsning.” 

 

Udtrykket ”plan” ses ikke nærmere defineret i lovbemærkningerne eller i forarbej-

derne i øvrigt. Efter Energistyrelsens vurdering må der tilkomme Forsyningssekre-

tariatet et ganske vidt skøn i forhold til, hvornår noget er en plan i medfinansie-

ringsordningens forstand.  

 

Når henses til, at der er tale om en undtagelse fra den klare hovedregel om, at 

spildevandsselskabets forbrugere kun kan pålægges udgifter for projekter, som 

ikke vil kunne løses billigere af spildevandsselskabet selv gennem et sædvanligt 

spildevandsprojekt, er det nærliggende, at sekretariatet anlægger en restriktiv for-

tolkning af udtrykket ”plan”. 

 

 

Det er Energistyrelsens vurdering, at lovbemærkningerne ikke giver tilstrækkeligt 

grundlag for at antage, at en plan kun kan strække sig over en nærmere fast perio-

de på f.eks. 1 år. En plan kan således efter omstændighederne strække sig over en 

længere periode end 1 år. Dette må imidlertid kræve, at der efter en konkret vurde-

ring er en fornøden sammenhæng mellem projekterne i planen. Efter Energistyrel-

sens opfattelse må Forsyningssekretariatet ved denne vurdering lægge vægt på, 

om der er sammenhæng mellem projekterne i planen således, at ét projekt er nød-

vendigt for udførelsen af et eller flere andre projekter, som er en forudsætning for 

planens gennemførelse. Det indebærer, at et omkostningsmæssigt ineffektivt pro-

jekt, som ikke er nødvendigt af hensyn til planen, og som derfor kan udgå uden at 

det væsentligt svækker planen, ikke kan medfinansieres af spildevandsselskabet.  

 

Det følger således af betalingslovens § 1, stk. 5, og udmøntningen heraf, at Forsy-

ningssekretariatet i sin administration må lægge vægt på, at der på godkendelses-

tidspunktet foreligger tilstrækkelige oplysninger, således at Forsyningssekretariatet 

med fornøden sikkerhed kan kontrollere, at kravet om omkostningseffektivitet er 

opfyldt. Efter Energistyrelsens vurdering kan det indebære, at jo længere en perio-

de en plan vedrører, desto større er kravet til de på godkendelsestidspunktet frem-

lagte oplysninger vedrørende omkostningseffektivitet.  
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Hvis en plan strækker sig over en længere periode end 1 år, kan det efter Energi-

styrelsens opfattelse endvidere være en forudsætning, at Forsyningssekretariatets 

til godkendelse af et ineffektivt projekt knytter et vilkår om, at det, når samtlige pro-

jekter i planen er gennemført, forsat kan dokumenteres, at den samlede plan er 

omkostningseffektiv.      

 

Energistyrelsen skal bemærke, at ovenstående vejledning alene vedrører forståel-

sen af kravet om omkostningseffektivitet i betalingslovens § 1, stk. 5. Denne vej-

ledning omfatter således ikke øvrige spørgsmål vedrørende reglerne om spilde-

vandsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende 

tag- og overfaldevand, eller reglerne om økonomiske rammer m.v.   
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BILAG 1 

 

Relevante bestemmelser 

 

Betalingslovens § 1, stk. 5, og 6: 

Stk. 5. I bidraget efter stk. 4, 1. pkt., kan endvidere indregnes spildevandsfor-

syningsselskabets 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 udgif-

terne til sædvanlig afhjælpning af kapacitetsproblemer i spildevandsanlægget. 

Stk. 6. Miljøministeren kan fastsætte regler om indregning efter stk. 5, herun-

der 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 spildevandsforsyningssel-

skabets samarbejde med projektejer i forbindelse med gennemførelse af 

kommunale eller private projekter. 

 

Medfinansieringsbekendtgørelsens §§ 3, 4, 6, 9, 12 og 13: 

(bekendtgørelse nr. 1431 af 16. december 2014) 

§ 3. Spildevandsforsyningsselskabets andel af alle projektets omkostninger til 

projekter i vandløb i landzone og sommerhusområder samt projekter i rekrea-

tive områder udgør de meromkostninger, som er nødvendige af hensyn til 

håndtering af tag- og overfladevand. 

 

§ 4. Spildevandsforsyningsselskabets andel af alle projektejers omkostninger 

til projekter i vandløb i byzone og projekter i og på veje udgør alle omkostnin-

ger, som er nødvendige af hensyn til håndteringen af tag- og overfladevand. 

Stk. 2. Efter 1. januar 2016 betaler spildevandsforsyningsselskabet dog højest 

75 % af de samlede investeringsomkostninger, der er nødvendige for håndte-

ring af tag- og overfladevand, til projekter, der indgås aftale om, jf. § 9, senere 

end 1. januar 2016. 

 

§ 6. Til brug for Forsyningssekretariatets afgørelse om tillæg til prisloft, jf. 

vandsektorlovens § 6, af det alternative projekt, herunder til at sandsynliggøre 

det eller de valgte projekters omkostningseffektivitet, jf. betalingslovens § 1, 

stk. 5, 2. pkt., skal spildevandsforsyningsselskabet indsende følgende: 

1) Aftalen om det alternative projekt indgået mellem spildevandsforsynings-

selskabet og projektejer, jf. § 9. 

2) En kort beskrivelse samt økonomisk overslag for den billigst mulige sæd-

vanlige afhjælpningsløsning med samme serviceniveau som det alternati-

ve projekt. Overslaget skal være fordelt på omkostninger til investeringer, 

drift og vedligeholdelse. Den valgte sædvanlige afhjælpningsløsning kan i 

særlige tilfælde afvises af Forsyningssekretariatet. 
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3) For privatejede alternative projekter endvidere en kommunal beslutning 

om, at projektet fra kommunal side anses som hensigtsmæssigt og om-

kostningseffektivt. Beslutningen kan eksempelvis fremgå af en klimatil-

pasningsplan, spildevandsplan eller forslag hertil. 

Stk. 2. Ved vurderingen af det alternative projekts omkostningseffektivitet læg-

ges nutidsværdierne af projektøkonomierne til grund med henblik på sammen-

ligning af projektøkonomien for den sædvanlige afhjælpning og projektøkono-

mien for det valgte alternative projekt. Ved opgørelsen af nutidsværdier for den 

sædvanlige afhjælpning benyttes en rente på 3,5 procent p.a. 

 

§ 9. Aftaler mellem projektejer og spildevandsforsyningsselskabet om medfi-

nansiering skal indeholde oplysninger og vilkår om: 

1) Projektets formål, tiltag, forventede levetid og serviceniveau. 

2) Projektejers udførelse, drift og vedligeholdelse af projektet. 

3) De forventede omkostninger opdelt på investerings-, drifts- og vedligehol-

delsesomkostninger. 

4) Hvilke omkostningsposter der betales af spildevandsforsyningsselskabet, 

og hvilke omkostningsposter der betales af projektejer, herunder hvem der 

bærer risikoen for forskellige typer fordyrelser. 

5) Spildevandsforsyningsselskabets betaling til projektejer. 

6) Projektejers og spildevandsforsyningsselskabets opsigelsesvarsel. 

7) Hvad der skal ske ved ophør af projektet, herunder tilbagebetaling. 

8) Øvrige oplysninger til brug for opnåelse af tillæg til prisloftet. 

 

§ 12. Hvis det alternative projekt efter Forsyningssekretariatets godkendelse af 

tillæg til prisloftet ønskes udvidet, kan spildevandsforsyningsselskabet betale 

omkostninger hertil, i det omfang at omkostningerne er nødvendige for projek-

tets håndtering af tag- og overfladevand, dog maksimalt op til de samlede om-

kostninger til den sædvanlige afhjælpningsløsning, som er budgetteret efter § 

6. 

Stk. 2. En udvidelse af et alternativt projekt, som for spildevandsforsyningssel-

skabet vil medføre højere omkostninger end niveauet for de samlede omkost-

ninger til den sædvanlige afhjælpningsløsning, jf. § 6, kan ske efter ansøgning 

til Forsyningssekretariatet, hvis udvidelsen ligger inden for rammerne af den 

oprindelige aftale og det omfattede risikoområde for projektet, og projektet 

fortsat er omkostningseffektivt. Selskabet skal ved ansøgningen indsende et 

underskrevet tillæg til den oprindelige aftale, som skal indeholde oplysninger 

om følgende: 

1) En kort beskrivelse af projektudvidelsen og serviceniveauet herved. 

2) Et budget for de øgede investerings- og driftsomkostninger ved udvidel-

sen. 

3) En kort beskrivelse af den reviderede sædvanlige afhjælpningsløsning og 

omkostningerne hertil. 
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§ 13. Når Forsyningssekretariatet har truffet afgørelse om godkendelse af spil-

devandsforsyningsselskabets medfinansiering af et alternativt projekt, jf. vand-

sektorlovens § 6, skal selskabet betale sin andel af omkostningerne til projek-

ter, jf. § 2, direkte til projektejer. Betalingen skal ske på baggrund af de fakti-

ske omkostninger til investering, drift og vedligeholdelse. 

Stk. 2. Betaling for projektejers investeringsomkostninger sker ved betaling 

over en periode på op til 25 år. Har projektejer optaget lån til finansiering af 

omkostninger skal perioden svare til afdragsperioden på dette lån, dog ikke 

under 10 år. 

Stk. 3. Betaling for projektejers drift og vedligeholdelse betales én gang årligt. 

Betalingen finder sted i maksimalt den periode, hvor projektet håndterer tag- 

og overfladevand. 

 

Bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren § 9 

§ 9. Tillæg som følge af driftsomkostninger til opnåelse af miljø- og servicemål 

sker på baggrund af budgetterede omkostninger for de enkelte mål. 

 

 


