
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Indledning 

 

Reno Djurs har bedt mig bidrage til en afklaring omkring hvilke konsekvenser, et udkast til ændret 

spildevandsbekendtgørelse kan få, såfremt det udstedes med en ordlyd svarende til udkastet, i relati-

on til muligheden for, at Reno Djurs kan fortsætte med at forestå opgaven med for interessentkommu-

nerne at varetage driften af nogle tømningsordninger. 

 

 

2. Systemet efter vandsektorloven 

  

Vandsektorloven etablerer et system, hvorefter kommuner ikke selv kan beskæftige sig med aktiviteter 

forbundet med spildevandsforsyning. Det skal ske i selskabsform. Spildevandsforsyningsaktiviteter er 

defineret i loven som transport, behandling eller afledning af spildevand. 

 

På baggrund heraf har alle kommuner etableret spildevandsselskaber, der har eneret til opgaven med 

at håndtere det spildevand, der genereres i kommunen. Der er tale om en ret-/pligtsituation, hvor ene-

retten til at håndtere spildevandet i kommunen suppleres af en pligt til at håndtere spildevandet i det 

omfang, kommunen i spildvandsplanen fastsætter krav om ”offentlig” håndtering af spildevandet. 

 

Spildevandsselskaberne er som udgangspunkt ikke berettigede til at beskæftige sig med andre opga-

ver, end hvad der ligger i definitionen af spildevandsforsyningsaktiviteter. Fra dette udgangspunkt 

gøres der i vandsektorlovens § 18, stk. 1, en undtagelse derved, at der åbnes op for, at spildevands-

Tømningsordninger 

Reno Djurs I/S 

Nymandsvej 11 

8444  Balle 

 

att.: Hardy Mikkelsen 

27. august 2013 

 

Journalnr.: 

17-201288 

 

Sekretær: 

Lene Fjord Hocksdahl 

lfh@codexlaw.dk 

 

 



side 2 af 4 

 

selskaberne gerne må – men ikke skal – beskæftige sig med tilknyttet virksomhed.  

 

Tilknyttet virksomhed er ikke defineret i selve loven, men derimod i en bekendtgørelse, der er udstedt 

med hjemmel i loven (bekendtgørelse 1195/2010). Det centrale i sammenhængen er, at denne be-

kendtgørelse til tilknyttede aktiviteter blandt andet henfører: 

 

”Varetagelse af fælles obligatoriske tømningsordninger for tømning og bortskaffelse af 

humane affaldsprodukter, slam og spildevand fra samletanke og bundfældningstanke.” 

 

Til bekendtgørelsen knytter sig en vejledning udgivet af Naturstyrelsen juni 2011. Om tømningsordnin-

ger anføres det heri blandt andet: 

 

”Tømningsordninger er ikke en egentlig spildevandsforsyningsaktivitet, selv om tøm-

ningsordninger har nær tilknytning her til. Kommunalbestyrelsen udpeger det spilde-

vandsforsyningsselskab i kommunen, der skal varetage kommunens fælles obligatori-

ske tømningsordning … 

Et spildevandsselskab må endvidere varetage indsamling og kørsel forbundet med 

tømningsordningen, hvis kommunalbestyrelsen har besluttet det.” 

 

Opsummerende i forhold til vandsektorlovgivningen kan det således fastslås, at tømningsordninger 

ikke betragtes som en spildevandsforsyningsaktivitet omfattet af spildevandsselskabernes monopol, 

men som en tilknyttet aktivitet, som selskabet kan beskæftige sig med, men ikke er forpligtet til at be-

skæftige sig med. 

 

 

3. Spildevandsbekendtgørelsens nugældende regler om tømningsordninger 

 

I henhold til spildevandsbekendtgørelsens kapitel 15 kan essensen i reglerne om tømningsordninger 

beskrives således: 

 

 Det er frivilligt, om kommunen vil etablere fælles tømningsordninger. 

 Hvis kommunen etablerer en fælles tømningsordning, har borgerne benyttelsespligt. 

 Det er kommunen, der står for og gennemfører tømningsordningerne, jf. § 50, stk. 3: 

 

”Tømningsordninger administreres og forestås af kommunalbestyrelsen.” 
 

 Det følger ikke af bekendtgørelsen, men af almindelige forvaltningsretlige principper, at kom-

munen kan overlade selve driften af ordningen til en ekstern operatør. 
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4. Udkast til ny spildevandsbekendtgørelse i relation til tømningsordninger 

 

Den helt centrale ændring er, at ordningernes administration og gennemførelse flyttes fra kommuner-

ne til spildevandsselskaberne, jf. udkastets § 55, stk. 3: 

 

”Tømningsordninger administreres og forestås af spildevandsforsyningsselskabet.” 

 

I høringsbrevet anføres der ikke noget specifikt omkring tømningsordninger. Ændringen kan dog even-

tuelt henføres til punktet ”konsekvensrettelser”, hvor Naturstyrelsen anfører, at der er foretaget visse 

konsekvensrettelser baseret på vandsektorlovgivningen. 

 

 

5. Min vurdering 

 

Udkastet lægger op til en ændring derved, at opgaven med tømning af de omhandlede tanke flyttes fra 

kommunen til spildevandsselskabet. Det er således i henhold til formuleringen i udkastet ikke blot en 

”konsekvensrettelse”. 

 

I henhold til udkastet ”tvangsflyttes” opgaven med håndtering af tømningsordninger fra kommunerne til 

spildevandsselskaberne, uanset om kommunerne og/eller spildevandsselskaberne ønsker det, og 

uanset at der er tale om en tilknyttet aktivitet, som, vandsektorloven netop ikke lægger op til, er en 

opgave, der skal varetages af spildevandsselskaberne. 

 

Det kan i den forbindelse undre hvilke hensyn, der med vægt taler for at tvinge kommuner og spilde-

vandsselskaber over i en model, hvor det er spildevandsselskaberne, der får eneret til at varetage 

tømningsordninger, holdt op imod den nuværende situation, hvor kommunen sagligt kan vurdere, 

hvem, man ønsker, varetager opgaven, herunder kan vælge at lade ordningen varetage af spilde-

vandsselskabet, hvis kommunen og spildevandsselskabet kan opnå enighed om vilkårene herfor.  

 

Såfremt Naturstyrelsen fastholder, at opgaven skal tvangsflyttes, kommer Naturstyrelsen til at forholde 

sig til: 

 

1) Om der skal være undtagelser. 

2) Hvilken overgangsordning, der bør fastsættes i forhold til aftaler, kommuner allerede har ind-

gået med eksterne operatører på området. 
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Ad 1) Undtagelser 

 

I vandsektorlovens § 32 gøres der en undtagelse for selskabsgørelseskravet i relation til egentlige 

vandselskaber, der allerede var etableret i regi af et fælleskommunalt selskab. Et sådant fælleskom-

munalt vandselskab kunne fortsætte uden krav om omorganisering. 

 

Ud fra samme betragtninger kunne der indføres en undtagelse i spildevandsbekendtgørelsen således, 

at varetagelsen af tømningsordninger enten generelt kunne varetages af et fælleskommunalt selskab 

eller dog kunne fortsætte hos et fælleskommunalt selskab i de situationer, hvor opgaven allerede blev 

varetaget af et fælleskommunalt selskab. I begge situationer således, at det herefter var op til kommu-

nen, om det var spildevandsselskabet eller det fælleskommunale selskab, der skulle varetage opga-

ven på sigt. 

 

Ad 2) Overgangsordning 

 

Hvis der ikke indsættes en overgangsordning, vil en ændring af bekendtgørelsen gribe ind i eksiste-

rende aftaler, nogle kommuner allerede har indgået med eksterne operatører. Det vil være lovgivning 

med det, der kaldes uegentlig tilbagevirkende kraft, som der traditionelt er stor tilbageholdenhed med 

at indføre i Danmark. 

 

Det kan næppe være Naturstyrelsens holdning, at kommuner skal bryde allerede indgåede aftaler 

med deraf følgende risiko for erstatningskrav imod kommunerne. En overgangsordning bør derfor 

indføres, der tager højde for allerede indgåede aftaler, såfremt Naturstyrelsen vælger at stå fast på, at 

bekendtgørelsen skal ændres fra et frivillighedssystem, hvor kommunerne kan udlægge opgaven til 

spildevandsselskabet, hvis de vil, men også kan lade være, hvis kommunen synes, det er det kloge-

ste, til et system, hvor kommunerne skal udlægge opgaven til spildevandsselskabet uanset hvad. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Mads Kobberø 
mko@codexlaw.dk 

 


