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Vejafvandingsbidrag 
På baggrund af den afsagte dom af Østre Landsret den 6. december 20191, blev der skabt 

evidensgrundlag for, at den tidligere praksis for beregning af Vejafvandingsbidrag for mange 

spildevandsselskaber ikke har været korrekt.  

Udgangspunktet er, at kommunen skal betale op til maximalt 8 procent af den årlige an-

lægsinvestering til anlæg, der sikrer vejafvanding. Det er som hovedregel spildevandssel-

skabet selv, som har udarbejdet udregningerne af bidragene, som efterfølgende er betalt af 

kommunerne. Det viser sig efter dommens afsigelse, at mange af disse bidrag er beregnet 

på et ukorrekt grundlag. 

 

Set i lyset af denne dom kan en genberegning af tidligere betalte vejafvandingsbidrag sikre, 

at det beløb, som er betalt af kommunen, er korrekt, da et forkert betalt beløb vil få kon-

sekvenser. Hvis der over tid er betalt for meget i vejafvandingsbidrag, vil dette være en 

ulovlig statsstøtte til selskabet, da spildevandssektoren i vid udstrækning er monopolistisk. 

Hvis der i modsatrettet tilfælde er betalt for lidt, vil dette skulle modregnes i bloktilskud. 

Dette kan dog undgås ved at genberegne de relevante år, da dette vil rette op på forholdet 

og bringe betalingerne i balance. 

 

For at lave disse genberegninger har det været nødvendigt at sætte forudsætninger op for 

at kunne homogenisere de forskellige års investeringers beløbsmæssige vægtning. 

  

 
1 Østre Landsrets dom af 6. december 2019, sagsnummer BS-34896/2018 
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1. Forudsætninger 

Vi har ud fra vores brancheerfaring opsat en række forudsætninger, som danner grundlag 

for vores beregninger. Da disse forskellige typer anlæg skal indgå med forskellig vægtning i 

grundlaget, hvoraf der betales en procentdel, er typerne delt op. Der vil altid være særlige 

forhold, som kan have betydning for en bestemt type anlæg i et helt specifikt område, men 

for at simplificere modellen, skærer vi alle anlæg af samme type over samme kam. 

Herudover har vi i et af DAVNA offentliggjort brev fra Energistyrelsen2 udtalelser, hvoraf det 

fremgår, at Energistyrelsen kategorisk undviger at udstikke en endelig fordeling af omkost-

ninger på anlæggene. Heri henviser Energistyrelsen til, at man skal følge det i dommen 

fastlagte efter bedste evne. 

Definitionsmæssigt bemærkes det, at vejvand defineres som det vand, der kommer fra ned-

bør og deraf skal afledes. 

De forskellige anlægstyper er beskrevet punktvist herunder. 

1. Forudsætninger 

1.1. Rensningsanlægsomkostninger 

1.2. Separatkloakeringer 

1.3. Stikledninger 

1.4. Åben land projekter 

1.5. Byggemodninger 

1.6. SRO-anlæg og immaterielle anlæg 

1.7. Andre typer anlæg 
 

1.1. Rensningsanlægsomkostninger 

Omkostninger til rensningsanlæg må som udgangspunkt ikke medtages. Det vil sige investe-

ringsomkostninger, som vedrører rensningsanlæg, hvori der renses spildevand. Dette frem-

kom direkte i dommen fra december 2019. Heri specificeres, at alle investeringsomkostnin-

ger, som går til rensningsanlæg, ikke vil kunne indregnes i VAB-grundlaget. 

Hvis der derimod udelukkende løber regnvand gennem rensningsanlægget, vil omkostnin-

gerne til denne type anlæg kunne indregnes på lige fod med andre bidragsberettigede om-

kostninger. Det bemærkes dog, at denne type anlæg er sjældne, da langt hovedparten af 

vejvand enten føres til det primære rensningsanlæg eller afledes direkte til anden overfla-

devand. 

 
2 https://www.danva.dk/media/6856/svar-af-2662020-vedroerende-btl-2a-stk-11.docx 
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1.2. Separatkloakeringer 

De steder, hvor der separatkloakeres for at adskille spilde- og vejvand, vil man kunne frag-

mentere omkostningerne, da kommunen udelukkende skal og må belastes af den del af om-

kostningen, som specifikt går til vejafvanding.  

Det vil sige, at det vil være nødvendigt at lave en vurdering af de separatkloakerede led-

ningsanlæg, for at vurdere i hvor høj grad disse omkostninger går mod denne ene type spil-

devand fremfor den anden.  

 

Ud fra det udleverede materiale og de beregninger, hvoraf vejafvandingsbidraget tidligere 

var bestemt, er vores umiddelbare skøn derfor at dele omkostningerne til separat kloakering 

lige mellem regulært spildevand og vejvand. Denne betragtning begrundes med, at de to 

ledningsanlæg bliver lagt i samme ombæring, og deraf må gravearbejdet kunne deles lige 

herimellem.  

 

I forhold til nødvendigheden af kloakseparering er der to sider a sagen. På den ene side kan 

man sige, at kommunen ved hjælp af Miljøbeskyttelseslovens § 30 kan pålægge, at der skal 

kloaksepareres. Dette kan betyde, at der rives rørledninger op, som ellers ikke havde krævet 

fornyelse. Her vurderes, at dette trods alt forlænger anlæggets levetid. På den anden side 

vil den øgede regnmængde i Danmark ellers på relativt kort sigt nødvendiggøre udvidelse af 

ledningsnettet.  

Ud fra disse betragtninger vurderer vi, at investeringerne har været og forbliver nødvendige 

i forhold til vejafvanding, men også til drift af spildevandshåndtering. Dermed er der i nød-

vendighedsøjemål også grundlag for ligeligt at dele omkostningerne. 

 

Ifølge førnævnte brev fra Erhvervsstyrelsen skal genberegningerne foretages i ”… bedst mu-

lig overensstemmelse med dommen af 6. december 2019”. Det er vores overbevisning, at 

omkostninger til separatkloakeringer som hovedregel skal deles ligeligt mellem ledningsan-

læg, som leder vejvand og regulært spildevand. 

1.3. Stikledninger 

Stikledninger er de primært privatejede ledninger, som løber fra ejendommes egen rørfø-

ringer mod de centrale ledninger. 

Disse ledninger fører hovedsageligt regulært spildevand. Omkostningerne til disse stikled-

ninger vil dermed ikke medregnes i beregningsgrundlaget, da disse vurderes som ikke bereg-

ningsberettigede omkostninger. 
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1.4. Åben land projekter 

Åben land projekter ligger i kommuner, som indeholder landzoner, der går til ”mindste 

landsbyer” efter Erhvervsstyrelsens definitioner, enkeltstående landbrugsejendomme eller 

bygder. I denne type områder vil man som hovedregel ikke have anlæg til afledning af vej-

vand, da dette afledes direkte til grøft. Dog bemærkes det, at grunden til, at der er anlægs-

udgifter i denne typer områder, er, at der afledes regulært spildevand. Tidligere var dette 

afledt til septiktanke eller lignende. 

Deraf vil disse typer anlæg ikke være berettigede til, at kommunen skal afholde omkostnin-

ger hertil. 

1.5. Byggemodninger 

Byggemodninger forholder sig til områder, som klargøres til enten udstykning eller bebyg-

gelse, alt afhængig af hvor langt i processen den enkelte modning er.  

Der arbejdes under den antagelse, at hovedparten af byggemodninger i denne tidsalder fo-

retages med separatkloakeringer, da dette skal reducere risikoen for oversvømmelser og 

overbelastning af de kloakerede områder og sikre en bedre, mere effektiv rensning af det 

regulærere spildevand, der kræver rensning. Herudover kan det være et krav i de kommu-

ner, som med Miljøbeskyttelseslovens § 30 i ryggen kræver, at der over en årrække skal 

separatkloakeres indenfor kommunens grænser.  

 

Byggemodninger til sommerhusbebyggelse er dog ikke nødvendigvis samme fortælling. Sæd-

vanligvis vil disse områder ikke blive separatkloakeret, da der ikke er fortove eller veje, 

hvorpå man ellers vil aflede regnvand til andet end grøft.  

1.6. SRO-anlæg og immaterielle anlæg 

SRO-anlæg, andre overvågningssoftware og/eller immaterielle anlæg er fortrinsvist brugt til 

at administrere, overvåge og kontrollere rensningen af spildevandet. Deraf vurderes det som 

udgangspunkt ikke, at anlægstypen benyttes i forbindelse med vejafvanding. Dermed med-

tages denne type anlæg ikke i beregningen. 

1.7. Andre typer anlæg 

Andre anlæg, der ikke i videst mulige udstrækning kan indeholdes i de ovenstående katego-

rier, vil i hovedparten af tilfældene ikke kunne medregnes, da disse ikke vil være bidrags-

berettigede. Dog vil det ved enkeltstående sager ikke være tilfældet. Derfor vil vi vurdere 

de enkelte anlægstyper og herudfra konkludere, med hvilken faktor anlægget kan indgå i 

beregningsgrundlaget. 
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2. Procentsatsen 

Spildevandsbetalingslovens § 2 a, stk. 11, fortæller, at: ”For kommunale veje og private 

fællesveje skal kommunen betale et årligt vejbidrag til spildevandsforsyningsselskabet på 

højst otte procent af udgifterne til kloakledningsanlæggene”. 

Det er ikke nærmere specificeret, hvordan denne procentsats skal findes, blot at den skal 

holdes på højst 8 procent. Praksis har indtil nu været, at procentsatsen skal være skønnet 

af kommunen selv. Højesterets afgørelse af 5. februar 2016 (Slagelsedommen - sag 

49/2015) fastslår ydermere, at beslutningskompetencen til at fastsætte procentsatsen 

(fortsat) ligger hos kommunalbestyrelsen. 

 

Det er set i flere tilfælde, at procentsatsen er fastlagt i forhandling mellem selskabet og 

kommunen, da man i kommunen har ment, at forsyningsselskabet selv har haft de nødven-

dige fagkompetencer til at determinere satsen. Her bemærkes, at forsyningen i vid ud-

strækning har interesse i, at procentsatsen er så høj som mulig for at kunne skåne andre 

forbrugere i højere grad. 

I sidste ende er det dog udelukkende kommunen, som har myndighed til at bestemme den 

endelige procentsats. Dens endelige fastlæggelse skal blot være sagligt begrundet og do-

kumenteret. 

Det fastslås i brev fra Energistyrelsen den 26. juni 2020, med hjemmel i Østre Landsrets 

dom at; ”… det således (er) Energistyrelsens vurdering, at det ikke kan lægges til grund, at 

det følger af dommen af 6. december 2019, at procenten i § 2a, stk. 11, ikke kan fastsæt-

tes lavere end 8 procent.”. Med andre ord betyder denne sætning, at styrelsen ikke me-

ner, at dommen lægger op til en egentlig ændring i procentsatsen, da denne vil fortsætte 

med at følge den originale forståelse af retsgrundlaget. Dette lægger desuden op til, at 

procentsatsen udelukkende kan fastsættes og godkendes af kommunen - i tråd med før-

nævnte højesteretsafgørelse.  

 

Herudover bemærkes det fra vores side, at der også i betragtningen i forbindelse med bag-

grunden til kloakseparering er miljømæssige overvejelser på sigt at inkludere.  

Nedbørsmængden i Danmark stiger, og for at kompensere herfor kunne en metode være at 

sætte procentdelen op. Det nye beregnede grundlag vil i forvejen have renset de ikke vej-

afvandingsberettigede omkostninger væk, hvilket efterlader et grundlag udelukkende med 

ledningsanlæg, der helt eller delvist fører vejvand. 
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3. Vores arbejde 

Vores metode har bestået i at gennemgå de af spildevandsselskabet udregnede bidragsbe-

rettede grundlag samt tillægge vores forudsætninger. Der er selvsagt primært omkostnin-

ger, der med en faktor fratrækkes, men der vil i andre tilfælde være omkostninger, som af 

den ene eller den anden årsag ikke har være medtaget tidligere. 

Dette har ændret det grundlag, hvoraf den procentuelt bestemte del beregnes. Da vi jævn-

før sidste afsnit ikke går ind og revurderer den specifikke procent bestemt af kommunen, 

benyttes den samme sats som tidligere, hvis ikke kommunen selv har henvendt sig med en 

revurdering heraf. Det bemærkes dog, at Hedensted Kommune betaler et vejafvandingsbi-

drag på 8 procent, hvilket er den lovgivningsmæssige øvre grænse og derfor ikke kan opju-

steres.   

 

Det betyder, at vi har udregnet et nyt, samlet beløb til betaling på 3.661.500 kr. for perio-

den 2017-2019. I har i perioden betalt 4.956.897 kr.  

 

Penge til gode  

Det betyder, at spildevandsselskabet skylder 1.295.397 kr. Da en markant økonomisk belast-

ning for spildevandsselskabet ikke er ønskværdigt for hverken kommunen eller selskabet, vil 

vi anbefale, at beløbet behandles som en overdækning og afvikles over en årrække på 3-5 

år, som normal praksis er, i henhold til hvile-i-sig-selv-princippet.  

Den specifikke tilbagebetalingsprocedure skal dog aftales selskabet og kommunen imellem.  

 

 

Aarhus, 5. oktober 2020 

BDO statsautoriseret revisionsaktieselskab  

 

 


