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Høring - over udkast til forslag til lov om ændring af lov om betalingsregler for
spildevandsforsyningsselskaber mv.
Ved e-mail af 25-09-2014 har Naturstyrelsen anmodet om Advokatrådets
bemærkninger til ovennævnte udkast.
Lovudkastet har til formål at bidrage til, at de miljømæssige målsætninger for
vandløb og søer bliver gennemført ved at sikre, at kommunernes påbud om forbedret
rensning og håndtering af spildevand ved lokale renseløsninger i det åbne land i
forbindelse med afgørelser om spildevandshåndtering i videst muligt omfang faktisk
gennemføres for de ejendomme, hvor det er fundet nødvendigt. Dette skal ske
gennem en mulighed for økonomisk trængte ejendomsejere for at spare op i mindst
tre år og mulighed for at betale omkostningerne forbundet med påbuddet ved en
afdragsordning, der ligeledes giver disse mulighed for at undgå eventuelle
straffesager i forbindelse med manglende opfyldelse af påbud, hvilket lovudkastet
ligeledes har til formål at undgå.
Endvidere har lovudkastet til formål at skabe en mere effektiv miljøbeskyttelse,
herunder særligt at jordforhold, grundvand og overfladevand ved at give
spildevandsselskaberne mulighed for at tilbyde at overtage ansvaret for drift og
vedligeholdelse af ejendomsejeres private stikledninger.
Advokatrådet har følgende bemærkninger:
1.

Afdragsordning

Advokatrådet støtter indførelsen af en afdragsordning ved lovudkastets § 1, nr. 2 og
5, hvorefter det sikres, at borgere ikke underlægges administrative eller strafferetlige
sanktioner, fordi de ikke kan opnå finansiering til gennemførelse af forpligtelser efter
miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 4 eller § 30, stk. 1.
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Lovudkastet medfører, at kommunalbestyrelsen får ret og pligt til at træffe afgørelse
om, at ejendomsejere har ret til at modtage et tilbud fra
spildevandsforsyningsselskabet om indgåelse af en aftale om etablering af de
nødvendige spildevandsanlæg på ejendommen mod ejendomsejerens betaling herfor
og for tilslutningsbidrag i tilfælde af kloakering ved en afdragsordning.
Formålet bag den forslåede ordning er at beskytte økonomisk trængte ejendomsejere
ved at sikre, at de ikke underlægges administrative eller strafferetlige sanktioner,
såfremt de ikke kan betale for udførelsen af påbuddet.
Afgørelsen træffes på grundlag af visse nærmere fastsatte betingelser, herunder visse
indkomst- og dokumentationskrav.
Det fremgår af lovudkastet, at borgere, der omfattes af afdragsordningen, ikke vil
skulle betale for etableringen af de nødvendige spildevandsanlæg eller
tilslutningsbidrag på deres egne ejendomme, men at betalingerne derimod skal gå til
dækning af de samlede omkostninger for etablering af spildevandsanlæg og
tilslutningsbidrag på de af ordningen omfattede ejendomme.
Af lovudkastet fremgår det desuden, at betalingerne i forbindelse med
afdragsordningen skal tillægges en rente, der udgør en markedsbaseret rente tillagt et
administrations- og risikotillæg på 5 procentpoint.
Advokatrådet opfordrer på denne baggrund til, at borgere, der tilbydes en
afdragsordning, vejledes grundigt om omkostningerne herved, da omkostningerne i
mange tilfælde vil overstige omkostningerne ved en engangsbetaling grundet
administrations- og risikotillægget. Denne pligt til grundigt at vejlede borgerne
kunne med fordel skrives ind i nærværende lovudkast.
2.

Forsyningsselskabers drift og vedligeholdelse af spildevandsanlæg

Advokatrådet støtter ligeledes den forslåede ændring i lovudkastets § 1, nr. 6,
hvorefter spildevandsforsyningsselskaber kan tilbyde ejendomsejere at stå for driften
og vedligeholdelsen af ejerens spildevandsanlæg mod løbende betaling af udgifterne
forbundet hermed.
Advokatrådet lægger i denne forbindelse særligt vægt på, at tilbuddene skal
konkurrenceudsættes.
3.

Forlængelse af frist for efterkommelse af påbud for økonomisk trængte

Advokatrådet støtter den foreslåede ændring i lovudkastets § 2, hvorved
miljøministeren bemyndiges til at fastsætte regler om fristernes længde i forbindelse
med sager om påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 4 og § 30, stk. 1, og
kravene om, at adressaten skal have udøvet en aktiv indsats for at opfylde og ikke
selv er årsag til forsinkelsen, fraviges.
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Ændringen har til formål at beskytte økonomisk trængte ejendomsejere ved at give
dem mulighed for at spare op til udførelsen af påbuddene, og bemyndigelsen
forudsættes derfor at blive udnyttet til at træffe regler om, at kommunalbestyrelsen
ikke kan fastsætte en frist på under tre år, hvis ejendomsejere opfylder visse
indkomst- og dokumentationskrav.

Med venlig hilsen

Torben Jensen
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