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Vejledende udtalelse vedr. betalingslovens § 4, stk. 2, og bekendtgørelsen om 

afdragsordninger m.v. 

 

I forlængelse af henvendelse af 10. september 2020 om bekendtgørelse nr. 108 af 29. 

januar 2015 om afdragsordninger, fristfastsættelse og tilslutningsbidragets forfaldstids-

punkt kan Energistyrelsen oplyse følgende.   

 

Energistyrelsen kan vejlede generelt om de gældende regler, som hører under Energi-

styrelsen, herunder om bekendtgørelse nr. 108 fra 2015. Energistyrelsen kan ikke ud-

tale sig vejledende om konkrete sager. En vejledende udtalelse er udtryk for Energi-

styrelsens fortolkning af de pågældende bestemmelser i lovgivningen. I tilfælde af 

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

 

Bekendtgørelse nr. 108 af 29. januar 2015 om afdragsordninger fristfastsættelse og 

tilslutningsbidragets forfaldstidspunkt (herefter bekendtgørelse nr. 108 fra 2015) hører 

under Miljø- og Fødevareministeriet for så vidt angår reglerne om fristfastsættelse, og 

under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet for så vidt angår reglerne om afdrags-

ordninger. Dette svar er derfor koordineret mellem de to ministerier.  

 

I henvendelsen stilles der spørgsmål vedrørende reglerne i bl.a. bekendtgørelsens § 4 

om kommunens behandling af ansøgninger i forhold til tilfælde, hvor ansøgningen er 

vedlagt en årsopgørelse fra SKAT, der viser 0 kr. i indkomst.  

 

Retsgrundlaget 

Det fremgår af § 4, stk. 2, i lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber, 

at kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om ejendomsejers ret til at modtage tilbud 

om udførelse af nødvendige foranstaltninger til opfyldelse af afgørelser truffet i hen-

hold til miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 1, 2. pkt. og § 30, stk. 1.  
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I medfør af lovens § 4, stk. 4, fastsættes nærmere regler om bl.a. behandlingen af sa-

ger efter § 4, stk. 2.  

 

Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber kan ses her: spildevands-

betalingsloven 

 

Bekendtgørelse nr. 108 af 29. januar 2015 om afdragsordninger, fristfastsættelse og 

tilslutningsbidragets forfaldstidspunkt er fastsat i medfør af bl.a. hjemlen i lovens § 4, 

stk. 4. Bekendtgørelsen kan ses her: bekendtgørelse 108/2015. På Energistyrelsens 

hjemmesiden findes der nærmere vejledende materiale om reglerne i bekendtgørel-

sen. 

  

Det fremgår af § 1 i bekendtgørelse nr. 108 af 29. januar 2015 om afdragsordninger, 

fristfastsættelse og tilslutningsbidragets, at bekendtgørelsen finder anvendelse for 

kommunalbestyrelsens afgørelser efter betalingslovens § 4, stk. 2, miljøbeskyttelses-

lovens § 28, stk. 1, 2. pkt. og § 30, stk. 1. 

 

Afgørelser, der er truffet i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 1, 2. pkt. eller § 

30, stk. 1, kan meddeles personer, der ejer ejendomme i Danmark, og som har ind-

komst og formue, der ikke er skattepligtig i Danmark.   

 

Om opgørelse af husstandsindkomst, der ikke er skattepligtig i Danmark 

Det fremgår af § 4, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 108 fra 2015, at husstandsindkomst op-

gøres efter reglerne i §§ 8-8 a i lov om individuel boligstøtte. Denne lov kan ses her: 

lov om individuel boligstøtte 

 

I medfør af § 8, stk. 3, i lov om individuel boligstøtte er der udstedt bekendtgørelse nr. 

612 af 7. august 1992 om medregning i husstandsindkomsten af indkomster, der ikke 

er skattepligtige her i landet efter boligstøttelovens § 8, stk. 3. (bekendtgørelse 

612/1992) Følgende fremgår af bekendtgørelsens § 1:  

§ 1. For indkomster, der ikke er skattepligtige her i landet, jf. lovens § 8, stk. 3, opdeles og beregnes ind-

komstgrundlaget på samme måde som efter lovens § 8, stk. 1. 

 

Der fremgår følgende af § 8, stk. 1, i lov om individuel boligstøtte: 

§ 8. Husstandsindkomsten pr. måned, jf. § 8 b, opgøres som summen af ansøgerens og dennes husstands-

medlemmers hver for sig opgjorte indkomster, jf. dog stk. 4. Indkomsterne opgøres som personlig indkomst 

med tillæg af positiv kapitalindkomst, der anvendes til beregning af indkomstskat efter personskattelovens § 

7, dog før de deri nævnte grundbeløb og bundfradrag. Endvidere tillægges aktieindkomst, der beskattes ef-

ter personskattelovens § 8 a, stk. 1 og 2, bortset fra udbytteindkomst op til 5.000 kr. I husstandsindkomsten 

indgår ikke 

1) supplerende pensionsydelse, jf. § 72 d i lov om social pension, 

2) godtgørelse og afkastet af godtgørelse til hiv-smittede blødere m.fl. og hiv-positive transfusionssmittede 

m.fl. samt erstatning og afkastet af erstatning, jf. lov om erstatning for skader ved lsd-behandling, og 
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3) mediecheck, jf. § 14 e i lov om social pension og § 20 a i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig 

og almindelig førtidspension m.v. 

 

Det fremgår af ovennævnte regler, at husstandsindkomst, jf. § 4, stk. 2, i bekendtgø-

relse nr. 108 fra 2015, opgøres efter reglerne i §§ 8-8 a i lov om individuel boligstøtte. 

Indkomst, der ikke er skattepligtig i Danmark, skal derfor i bekendtgørelse nr. 108 fra 

2015 medtages på samme måde som fastlagt i § 8, stk. 1, i lov om individuel bolig-

støtte.   

 

I forhold til det i § 3, stk. 3, nævnte elektroniske ansøgningsskema har Miljøstyrelsen 

og Energistyrelsen udarbejdet en vejledende ansøgningsblanket (ansøgningsblanket 

2020), som kommunerne kan anvende.  

 

Hustandsindkomsten nævnt i dette ansøgningsskema omfatter således indkomst, der 

ikke er skattepligtig i Danmark. Der henvises til yderligere generelt vejledende materi-

ale herom på Miljøstyrelsens og Energistyrelsens hjemmesider.  

 

Om ansøgning og dokumentation 

Bekendtgørelse nr. 108 fra 2015 fastlægger i § 3, stk. 3, og § 4, følgende om indsen-

delse af ansøgning og dokumentation samt om kommunens anvendelse heraf ved af-

gørelser efter betalingslovens § 4, stk. 2: 

 

Stk. 3. Ansøgning indgives elektronisk og vedlægges dokumentation i form af seneste endelige årsopgø-

relse fra SKAT for alle beboere i ejendomsejers husstand. Kommunalbestyrelsen tilgængeliggør et elektro-

nisk ansøgningsskema på sin hjemmeside. 

 

§ 4. Afgørelser efter betalingslovens § 4, stk. 2, skal træffes på grundlag af den indsendte ansøgning og do-

kumentation, jf. § 3. 

Stk. 2. Ansøgningen imødekommes, hvis dokumentationen viser, at den samlede husstandsindkomst er un-

der 300.000 kr. For hvert hjemmeboende barn under 18 år til og med fire børn på ansøgningstidspunktet 

forhøjes beløbet med 39.300 kr. Husstandsindkomst opgøres efter reglerne i §§ 8-8 a i lov om individuel bo-

ligstøtte. 

 

Det fremgår af § 3, stk. 3, at ansøgning indgives elektronisk og vedlægges dokumen-

tation i form af seneste endelige årsopgørelse fra SKAT for alle beboere i ejendoms-

ejers husstand.  

 

Ejendomsejers hustand kan være husstanden på adressen for den ejendom, som af-

gørelsen vedrører. Ejendomsejers hustand kan også være hustanden på en anden 

adresse end den adresse, som afgørelsen vedrører. Det kan være tilfældet, hvis ejen-

domsejer har folkeregisteradresse på en anden adresse. 
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Det fremgår af bekendtgørelsens § 4, stk. 1, at afgørelser efter betalingslovens § 4, 

stk. 2, skal træffes på grundlag af den indsendte ansøgning og dokumentation, jf. § 3. 

 

Der findes desuden almindelige forvaltningsretlige regler, herunder regler om sagens 

oplysning. Kommunen har i henhold til officialprincippet ansvaret for at oplyse en sag 

tilstrækkeligt, inden de træffer afgørelse. 

 
Energistyrelsens vejledende udtalelse 

Reglen i § 4, stk. 2, 3. punktum om, at husstandsindkomst opgøres efter reglerne i §§ 

8-8a i lov om individuel boligstøtte indebærer, at husstandsindkomst, der ikke er skat-

tepligtig i Danmark, skal medtages i ansøgningsskemaet, og dermed i grundlaget for 

kommunalbestyrelsens afgørelse i henhold til betalingslovens § 4, stk. 2.   

 

I forhold til reglerne fastsat i bekendtgørelse nr. 108 fra 2015 § 4, stk. 1, om grundla-

get for at træffe afgørelser efter lovens § 4, stk. 2 og, og i § 4, stk. 2, 1. punktum, om 

betingelsen for at imødekomme en ansøgning, kan Energistyrelsen vejledende oplyse, 

at administrationen af ordningen i øvrigt bør ske i overensstemmelse med de alminde-

lige forvaltningsretlige regler, herunder regler om sagens oplysning. 

 

Hvis fx en ansøger har opgjort husstandsindkomsten i ansøgningsskemaet, inklusiv 

den indkomst der ikke er skattepligtig i Danmark, til at være højere end den i § 4, stk. 

2, fastlagte prisregulerede grænse, og ansøgers årsopgørelse fra SKAT fx viser 0 

fordi ansøger alene er skattepligtigt i et andet land, bør kommunen oplyse sagen i 

overensstemmelse med det forvaltningsretlige officialprincip.   

 

 


