Fordringstypesanering
Forretningsonboarding af forsyningsselskaber

Vand, spildevand og statsafgifter
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1 Introduktion
Dette dokument indeholder en oversigt over resultatet af fordringstypesaneringen på
forsyningsselskabernes forretningsområde ”Vand, spildevand og statsafgifter”. Formålet er at
give et overblik over hvilke fordringstyper, der er oprettet i den nye inddrivelsesløsning (PSRM) til
brug for oversendelse via fordringshavers debitorsystem eller indtastning i fordringshaverportalen
af fordringer til inddrivelse hos Gældsstyrelsen, når det enkelte forsyningsselskab er tilsluttet
PSRM eller har fået adgang til fordringshaverportalen.
Dokumentet beskriver desuden sammenhængen mellem de fordringstyper, der anvendes i DMI
(DMI-fordringstyper) og de nyoprettede PSRM-fordringstyper samt de væsentligste beslutninger og
afklaringer, som fordringstypesaneringen er baseret på.
Forudsætninger for anvendelse af fordringstyper i PSRM
De nye PSRM-fordringstyper kan kun anvendes ved oversendelse eller indtastning af fordringer til
PSRM. De kan først anvendes, når det enkelte forsyningsselskab er blevet teknisk tilsluttet PSRM
via eget debitorsystem eller har fået adgang til PSRM via fordringshaverportalen, og det
individuelle forretningsområde er teknisk tilsluttet. PSRM-fordringstyperne erstatter DMIfordringstyperne i takt med, at det enkelte forsyningsselskab tilsluttes PSRM eller får adgang via
fordringshaverportalen og trinvist bliver klar til at sende fordringer til inddrivelse i de nye PSRMfordringstyper.
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2 Overblik over forretningsområdet ”Vand, spildevand og
statsafgifter”
Fordringstyper under forretningsområdet ” Vand, spildevand og statsafgifter”
Tabellen nedenfor indeholder en oversigt over de fordringstyper, der er blevet anvendt ved
oversendelse eller indtastning af fordringer til inddrivelse i DMI, og de fordringstyper, der er blevet
oprettet til brug for oversendelse eller indtastning af fordringer til inddrivelse i PSRM.
DMI-Fordringstyper

PSRM-fordringstyper
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

”Spildevand aftag./tilslutn./vedl.” (FOSPATV)
”Vand forbrug/tilslutn./vedl.” (FFVANDF)
”Vand forbrug/tilslutn./vedl.” (FOVAFTV)
”Statsafgifter” (FOSTATA)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

”Spildevand, vandafledningsbidrag m.v.
skønnet” (FOSPACS)
”Spildevand, vandafledningsbidrag m.v.
efterregulering” (FOSPEFT)
”Spildevand, vandafledningsbidrag m.v.
bagudrettet” (FOSPBAG)
”Spildevand, tilslutningsbidrag” (FOSPFTI)
”Tømningsordning vedr. bundfældningstanke”
(FOSPBUA)
”Spildevand, bundfældningstank, ekstra
omkostninger” (FOSPBUE)
”Vand, anlægsbidrag” (FOVAANL)
”Vand, driftsbidrag, aconto” (FOVADAC)
”Vand, driftsbidrag, efterregulering”
(FOVADEF)
”Vand, driftsbidrag, bagudrettet” (FOVADBU)
”Passagebidrag” (FOVAPAS)
”Statsafgift på vand og spildevand aconto”
(FOSTAAC)
”Statsafgift på vand og spildevand,
efterregulering” (FOSTAEF)
”Statsafgift på vand, bagudrettet,
målerafregning” (FOSTABU)
”Renter m.v. afdragsordning, tilslutning til
spildevand” (FORESPI)
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Det retlige grundlag for forretningsområdet
Fordringstyperne er omfattet og reguleret af følgende lovgivning
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019 om miljøbeskyttelse (”miljøbeskyttelsesloven”)
Lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v.
(”betalingsloven”)
Lovbekendtgørelse nr. 1323 af 11. november 2016 om afgift af spildevand med senere ændringer
(”spildevandsafgiftsloven”)
Lovbekendtgørelse nr. 171 af 25. februar 2020 om afgift af ledningsført vand (”vandafgiftsloven”)
Lovbekendtgørelse nr. 118 af 22. februar 2018 om vandforsyning mv. (”vandforsyningsloven”)
Lovbekendtgørelse nr. 52 af 23. januar 2020 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold
(”vandsektorloven”)
Lovbekendtgørelse nr. 1075 af 30. september 2014 om tinglysning (”tinglysningsloven”)
Lovbekendtgørelse nr. 29 af 12. januar 2015 om inddrivelse af gæld til det offentlige
(”gældsinddrivelsesloven”)
Lovbekendtgørelse nr. 1238 af 9. november 2015 om forældelse af fordringer som ændret ved lov nr.
140 af 28. februar 2018 (”forældelsesloven”)
Bekendtgørelse nr. 1375 af 30. november 2015 om særbidrag for særligt forurenet spildevand
(”særbidragsbekendtgørelsen”)
Bekendtgørelse nr. 1317 af 4. december 2019 om spildevandstilladelser m.v. efter
miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 (”spildevandsbekendtgørelsen”)
Bekendtgørelse nr. 525 af 1996 om betaling for vand efter målt forbrug m.v. på ejendomsniveau
(”betalingsbekendtgørelsen")
Bekendtgørelse nr. 1327 af 10. december 2014 om fastsættelse af den variable del af
vandafledningsbidraget m.v.
Bekendtgørelse nr. 108 af 29. januar 2015 om afdragsordninger, fristfastsættelse for
spildevandshåndtering og tilslutningsbidragets forfaldstidspunkt (”tilslutningsbekendtgørelsen”)
Bekendtgørelse nr. 530 af 29. maj 2016 om kommunernes opkrævning af afgift af ledningsført vand
m.v. (”vandafgiftsbekendtgørelsen”)
Bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2016 om passagebidrag (”passagebidragsbekendtgørelsen”)
Bekendtgørelse nr. 188 af 9. marts 2020 om inddrivelse af gæld til det offentlige
(”gældsinddrivelsesbekendtgørelsen”)
Forslag til lov nr. 249 af 17. april 1996 om afgift af spildevand
Tillægsbetænkning (1999/1 TBL 182) over Forslag til lov om ændring af lov om betalingsregler for
spildevandsanlæg m.v., bemærkninger til nr. 3, som vedrører § 7 b.
Vejledning nr. 28 af juni 2018 til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter
miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 (”spildevandsvejledningen”)
Vejledning nr. 9289 af 4. maj 2014 om normalregulativ for almene vandforsyninger
(”normalregulativet”)
Vejledning nr. 9214 af 7. marts 2017 om fastsættelse af takster for vandforsyning
(”takstvejledningen”)

3 Resultatet af fordringstypesaneringen
På baggrund af gennemgang af lovgivningen og forsyningsselskabernes praksis, er der blevet
oprettet nye fordringstyper til brug for oversendelse eller indtastning af fordringer til inddrivelse i
PSRM. Oprettelsen af PSRM-fordringstyperne er foretaget ud fra behovet for at kunne kontrollere
fordringernes retskraft, herunder fastlæggelse af korrekt stamdatapraksis ensartet for hver enkelt
fordringstype samt at sikre overholdelse af datakravene i ”Guide til ny inddrivelsesløsning
(PSRM)”.
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Tilgangen ved oprettelse af fordringstyper under ”Vand, spildevand og statsafgifter”
Tilgangen ved oprettelse af nye fordringstyper i den forretningsmæssige tilslutning er som
udgangspunkt, at fordringstyperne oprettes og afgrænses ud fra det retsgrundlag, der er gældende
for fordringerne. Denne tilgang er fraveget på forretningsområdet ”Vand, spildevand og
statsafgifter”. Årsagen er, at forsyningsselskabernes opkrævningspraksis omfatter flere forskellige
betalingsmodeller for hver enkelt forsyningsart, herunder betaling både på baggrund af måler og
skønnet forbrug (a conto).
Som konsekvens heraf er fordringstyperne på forretningsområdet ”Vand, spildevand og
statsafgifter” oprettet primært med afsæt i forsyningsselskabernes opkrævningspraksis, dvs. ud fra
hvordan forsyningsselskaberne opkræver betaling for den enkelte forsyningsart.
Ved valg af denne tilgang har antallet af nye fordringstyper kunne begrænses. Anvendelse af
modellen stiller dog krav til, at forsyningsselskaberne i større grad udspecificerer de enkelte
ydelser, således at virksomheden/skyldner har mulighed for at kunne identificere den enkelte
fordring og adskille denne fra andre fordringer.
Som konsekvens heraf vil der som led i fordringernes indsendelse til inddrivelse blive stillet krav
om, at forsyningsselskaberne udfylder beskrivelsesfeltet, hvilket der er taget højde for i forbindelse
med opsætning af indgangsfilteret for de enkelte fordringstyper.
Sammenhængen mellem DMI-fordringstyperne og de nye PSRM-fordringstyper fremgår af tabellen
nedenfor.
DMI-Fordringstype

Ændring

PSRM-fordringstype(r)
”Spildevand, vandafledningsbidrag
m.v. skønnet” (FOSPACS)
”Spildevand, vandafledningsbidrag
m.v. efterregulering” (FOSPEFT)

”Spildevand aftag./tilslutn./vedl.”
(FOSPATV)

Fordringstypen erstattes af 6 nye
PSRM-fordringstyper.

”Spildevand, vandafledningsbidrag
m.v. bagudrettet” (FOSPBAG)
”Spildevand, tilslutningsbidrag”
(FOSPFTI)
”Tømningsordning vedr.
bundfældningstanke” (FOSPBUA)
”Spildevand, bundfældningstank,
ekstra omkostninger” (FOSPBU)
”Statsafgift på vand og spildevand
aconto” (FOSTAAC)

”Statsafgifter” (FOSTATA)

”Vand forbrug/tilslutn./vedl.”
(FOVAFTV)

Fordringstypen erstattes af 3 nye
PSRM-fordringstyper.

Fordringstypen erstattes af 5 nye
PSRM-fordringstyper (de samme
som erstatter FFVANDF)

”Statsafgift på vand og spildevand,
efterregulering” (FOSTAEF)
”Statsafgift på vand, bagudrettet,
målerafregning” (FOSTABU)
”Vand, anlægsbidrag” (FOVAANL)
”Vand, driftsbidrag, aconto”
(FOVADAC)
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DMI-Fordringstype

Ændring

PSRM-fordringstype(r)
”Vand, driftsbidrag, efterregulering”
(FOVADEF)
”Vand, driftsbidrag, bagudrettet”
(FOVADBU)
”Passagebidrag ” (FOVAPAS)
”Vand, anlægsbidrag” (FOVAANL)
”Vand, driftsbidrag, aconto”
(FOVADAC)

”Vand forbrug/tilslutn./vedl.”
(FFVANDF)

Fordringstypen erstattes af 5 nye
PSRM-fordringstyper (de samme
som erstatter FOVAFTV)

”Vand, driftsbidrag, efterregulering”
(FOVADEF)
”Vand, driftsbidrag, bagudrettet”
(FOVADBU)
”Passagebidrag ” (FOVAPAS)

Der er oprettet i alt 15 PSRM-fordringstyper. Heraf er de 14 oprettet som erstatning for de
nuværende DMI- fordringstyper. Derudover er der oprettet yderligere 1 ny PSRM-fordringstype
”Renter m.v. afdragsordning, tilslutning til spildevand” (FORESPI) til renter opkrævet i forbindelse
med afdragsordninger ved tilslutning til spildevand
Ændringerne er illustreret i figuren nedenfor:
DMI
fordringstyper
PSRM
fordringstyper

FOSTATA

FOSPATV

FOVAFTV

FFVANDF

FOSTAAC

FOSPACS

FOVAANL

FOSTAEF

FOSPEFT

FOVADAC

FOSTABU

FOSPBAG

FOVADEF

FOSPFTI

FOVADBU

FOSPBUA

FOVAPAS

FORESPI

FOSPBUE
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4 Væsentlige beslutninger og afklaringer på
forretningsområdet
Der er i forbindelse med fordringstypesaneringen blevet foretaget en række afklaringer og truffet
beslutninger, som har haft betydning for forretningsområdet, herunder oprettelsen af nye PSRMfordringstyper samt deres stamdatakrav og filterregler. Disse afklaringer og beslutninger
gennemgås nedenfor.

4.1 Forældelsesdato og filterregler for forældelse
Stamdatafeltet forældelsesdato skal udfyldes med datoen for den sidste dag, inden fordringen
forælder, dvs. den sidste dag, hvor fordringen er retskraftig. Forældelsesdatoen skal som
udgangspunkt beregnes som 3 år fra forfaldsdatoen, medmindre der i opkrævningen er sket
forældelsesafbrydende skridt, eller hvis fristen i en periode har været suspenderet. I disse tilfælde
skal fordringshaver beregne og indsætte den nye forældelsesdato, hvor der er taget højde for
forældelsesafbrydende skridt mv.
Da flere forsyningsselskaber har oplyst, at der bliver indgået betalingsaftaler og derved foretages
forældelsesafbrydende skridt, er det blevet besluttet at opsætte filterreglerne for forældelse, så der
tages højde for forsyningsselskabernes forældelsesafbrydende skridt i et vist omfang.
Filterreglerne for forældelsesdatoen er således blevet opsplittet i de to følgende filterregler:
•
•

Regel-ID R_2_3A: Forældelsesdatoen kan tidligst være lig med forfaldsdato plus 3 år
Regel-ID R_2_3: Forældelsesdatoen kan senest være lig med forfaldsdato plus 4 år

Konsekvensen ved manglende overholdelse af den første regel vil være, at fordringen bliver afvist,
da forældelsesdatoen aldrig kan være mindre end 3 år fra forfaldsdatoen, mens manglende
overholdelse af den anden regel vil medføre, at fordringen sendes til manuel godkendelse i
høringsportalen.
Fordringshaver skal altid indsende den korrekte forældelsesdato, Ændringen vedrører
udelukkende opsætningen af indgangsfilteret, der giver forsyningsselskaberne et
administrationsår, så antallet af fordringer, der sendes i høring, reduceres.

4.2 Betalingsvedtægt og betalingsregler for spildevandsanlæg
Af miljøstyrelsens vejledning nr. 3 fra 2001 vedr. betalingsregler for spildevandsanlæg, pkt. 4.6.1,
fremgår, at der ikke i loven er fastsat nærmere regler om den praktiske opkrævning af bidrag,
herunder hvordan bidragene skal opkræves, og hvem der forestår opkrævningen. Disse regler er
nærmere fastsat i betalingsvedtægterne. På baggrund heraf er det lagt til grund, at såfremt der er
hjemmel i betalingsvedtægten, kan bidragene opkræves som
1) acontobetaling (skønnet forbrug)
2) efterregulering
3) bagudrettet

Det er forudsat, at Fordringshaver gennemfører opkrævningen i overensstemmelse med den af
kommunalbestyrelsen vedtagne betalingsvedtægt.
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4.3 Sædvanlig rykkerprocedure skal gennemføres før indsendelse til
inddrivelse
Det fremgår af Naturstyrelsens Normalregulativ for almene vandforsyninger, at:
”100 % kommunalt ejede vandforsyninger kan overgive fordringer til inddrivelse hos SKAT.
Fordringer på betaling af anlægsbidrag med tillæg af renter, gebyrer og andre omkostninger
kan, når betalingsfristen er overskredet og sædvanlig rykkerprocedure forgæves er
gennemført, overgives til inddrivelse hos SKAT, som er restanceinddrivelsesmyndighed, jf. §
1, stk. 1 og 2 i lov nr. 1333 af 19. december 2008 om inddrivelse af gæld til det offentlige
(inddrivelsesloven). Vandforsyningen kan, hvis forholdene i særlig grad taler derfor,
overdrage fordringer til SKAT på et tidligere tidspunkt.”
Uanset indholdet af ovenstående har UFST besluttet, at fordringer først skal indsendes til
inddrivelse hos Gældsstyrelsen, når betalingsfristen er overskredet og sædvanlig rykkerprocedure
forgæves er gennemført, jf. gældsinddrivelseslovens § 2, stk. 3.

4.4 Oprettelse af to fordringstyper vedrørende bundfældningstanke
Det er blevet besluttet at oprette to fordringstyper vedrørende bundfældningstanke, eftersom
FOSPBUA vedrører de obligatoriske tømningsordninger, hvorimod FOSBUE vedrører
enkeltstående ekstraomkostninger. Der er forskellige krav til korrekt stamdata og derved forskellige
filterregler, hvilket nødvendiggør at der oprettes to forskellige fordringstyper.

4.5 Særlige opmærksomhedspunkter ved stiftelsesdato for
tilslutningsbidrag
Stiftelsestidsdatoen for tilslutningsbidraget fastsættes i forhold til nedenstående situationer.
Fordringshaver skal således ved oversendelse af fordringen til inddrivelse foretage en vurdering af
hvilken situation, der foreligger.
Stiftelsestidspunktet for tilslutningsbidrag
Ud fra et forsigtighedshensyn fastsættes stiftelsestidspunktet som udgangspunkt for
tilslutningsbidrag, herunder standardtilslutningsbidrag og supplerende tilslutningsbidrag, til
tidspunktet, hvor der føres stikledning frem til grundgrænsen, da dette er det tidligste tidspunkt
fordringen kan stiftes.
Stiftelsestidspunktet for gentilslutningsbidrag
Ved gentilslutning stiftes fordringer på gentilslutningsbidrag ved generhvervelsen til retten og
pligten til at aflede spildevand.
Stiftelsestidspunktet for tilslutningsbidrag, der opkræves ved kontraktligt medlemskab
For så vidt angår fordringer, som opstår af et kontraktligt medlemskab som følge af påbud efter
miljøbeskyttelseslovens § 30, stk. 1, jf. betalingslovens § 7 a, stiftes disse, når kontrakten om
medlemskab indgås. I tilfælde, hvor der foreligger et kontraktligt medlemskab, er det aftalt, at
fordringshaver skal angive fordringens stiftelsestidspunkt som datoen for kontraktens indgåelse.

4.6 Særlige opmærksomhedspunkter ved forfaldsdato for
tilslutningsbidrag
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Forfaldsdatoen for tilslutningsbidraget fastsættes i forhold til nedenstående situationer.
Fordringshaver skal således ved oversendelse af fordringen til inddrivelse foretage en vurdering af
hvilken situation, der foreligger.
Forfaldstidspunktet for tilslutningsbidrag
Det følger af betalingsloven § 2, stk. 10, at tilslutningsbidraget forfalder, når en ejendom tilsluttes
eller kan tilsluttes et spildevandsforsyningsselskab. Det fremgår således af betalingslovens § 2,
stk. 10, at spildevandsforsyningsselskaberne kan vælge mellem to tidspunkter for forfald af
tilslutningsbidraget. Dette indebærer, at tilslutningsbidraget tidligst kan opkræves fra det tidspunkt,
hvor der foreligger mulighed for fysisk tilslutning af den pågældende ejendom, dvs. når
spildevandsforsyningsselskabet har ført stik frem til grundgrænsen, og der dermed kan føres stik
fra ejendommen til kloaknettet. Alternativt kan tilslutningsbidraget opkræves, når der foreligger
fysisk tilslutning, dvs. når der er mulighed for afledning fra ejendommen.
Af spildevandsforsyningsselskabernes betalingsvedtægter bør det fremgå, hvilket af de to
forfaldstidspunkter spildevandsforsyningsselskabet har valgt som forfaldstidspunktet, idet
tilslutningsbidraget først kan opkræves, når det er forfaldent i henhold til betalingsvedtægten. Hertil
følger det af MAD 2007 804 S, at tilslutningsbidraget har dobbelthjemmelskrav, idet
tilslutningsbidraget skal have hjemmel i betalingsvedtægten som har hjemmel i betalingsloven.
Forfaldstidspunktet på standardtilslutningsbidrag, hvor der er truffet afgørelse, jf.
miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 4
Det følger af betalingsloven § 2, stk. 10, at tilslutningsbidraget forfalder, når en ejendom tilsluttes
eller kan tilsluttes et spildevandsforsyningsselskab, medmindre andet følger af regler fastsat i
medfør af betalingslovens § 2, stk. 11.
Af betalingslovens § 2, stk. 11 fremgår det, at energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte
regler om tilslutningsbidragets forfaldstidspunkt i forbindelse med afgørelser efter
miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 4, 2. pkt., og § 30, stk. 1. Denne bemyndigelse er udnyttet i
tilslutningsbekendtgørelsens § 5, stk. 3, hvoraf fremgår, at afgørelser efter miljøbeskyttelseslovens
§ 28, stk. 4, 2. pkt. forfalder, når den fysiske tilslutning sker. Det er derfor i
tilslutningsbekendtgørelsens § 5, stk. 3, fastsat, at ved afgørelser efter lovens § 4, stk. 2, forfalder
tilslutningsbidraget altid, når den fysiske tilslutning sker, uanset hvad der står i betalingsvedtægten
for spildevandsforsyningsselskabet.
Forfaldstidspunktet for fordringer på tilslutningsbidrag, hvor der er indgået afdragsordning
Kommunalbestyrelsen kan bl.a. træffe afgørelse om udførelsen af nødvendige foranstaltninger til
opfyldelse af miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 4 mod ejendomsejerens betaling af
tilslutningsbidrag ved afdragsordning, jf. betalingslovens § 4, stk. 2.
Såfremt afdragsordningen ikke er afviklet, når ejeren af ejendommen overdrager ejendommen,
forfalder restgælden på tidspunktet for ejendommens overdragelse, jf. tilslutningsbekendtgørelsens
§ 7, stk. 2.
Ved væsentlig misligholdelse af afdragsordningen forfalder hele restgælden på tidspunktet for
misligholdelsen.
Herudover følger det af tilskudsbekendtgørelsens § 8, stk. 7, at spildevandsforsyningsselskabet
forud for indgåelse af aftale om en afdragsordning, skal oplyse ejendomsejeren om vilkår for
aftalen, herunder konsekvenser ved misligholdelse og mulighed for hel eller delvis indfrielse.
Forfaldstidspunktet for tilslutningsbidrag, der opkræves ved kontraktligt medlemskab som
følge af påbud i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 30
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Det følger af betalingslovens § 7 a, stk. 6, at tilslutningsbidrag som følge af kontraktligt
medlemskab af et spildevandsforsyningsselskab om drift og vedligehold m.v. af
spildevandsløsning, der rensemæssigt opfylder påbuddet efter miljøbeskyttelseslovens § 30,
forfalder ved kontraktens indgåelse.
Forfaldstidspunktet for fordringer på tilslutningsbidrag, hvor der er indgået afdragsordning
Kommunalbestyrelsen kan bl.a. træffe afgørelse om udførelsen af nødvendige foranstaltninger til
opfyldelse af miljøbeskyttelseslovens § 30 mod ejendomsejerens betaling af tilslutningsbidrag ved
afdragsordning, jf. betalingslovens § 4, stk. 2.
Såfremt afdragsordningen ikke er afviklet, når ejeren af ejendommen overdrager ejendommen,
forfalder restgælden på tidspunktet for ejendommens overdragelse, jf. tilslutningsbekendtgørelsens
§ 7, stk. 2.
Ved væsentlig misligholdelse af afdragsordningen forfalder hele restgælden på tidspunktet for
misligholdelsen.
Herudover følger det af tilskudsbekendtgørelsens § 8, stk. 7, at spildevandsforsyningsselskabet
forud for indgåelse af aftale om en afdragsordning, skal oplyse ejendomsejeren om vilkår for
aftalen, herunder konsekvenser ved misligholdelse og mulighed for hel eller delvis indfrielse.

4.7 Håndtering af renter ved afdragsordning, tilslutning til spildevand
(FORESPI)
Forsyningsselskaberne har oplyst, at renten ved afgørelser efter miljøbeskyttelseslovens § 28, stk.
4, jf. fristfastsættelsesbekendtgørelsen § 8, stk. 8 opgøres ved, at renten beregnes af hovedstolen,
og derefter fordeles ligeligt på alle afdrag. Forsyningsselskaberne har oplyst, at det ikke er muligt
systemmæssigt at opgøre og håndtere renterne på anden vis.
Det fremgår af § 8 stk. 8, at renten tilskrives lånebeløbet ved årets udgang. UFST har rettet
henvendelse til Miljø- og Fødevareministeriet, der den 15. august 2018 har tilkendegivet, at ”årets
udgang” skal forstås som den 31. december.
Yderligere har Miljø- og Fødevaremisteriet den 15. august 2018 tilkendegivet, at der skal påregnes
renter i forbindelse med afdragsordninger ved påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 30, stk. 1.

4.8 Der oprettes ikke en fordringstype med fortrinsret
Forsyningsselskabets omkostninger til vedligeholdelse af eget spildevandsanlæg samt
ejendommens spildevandsanlæg anses for omfattet af fortrinsretten i medfør af tinglysningslovens
§ 4 stk. 2.
Forsyningsselskaberne har oplyst, at vedligeholdelsesudgifterne altid opkræves sammen med
andre udgifter, eksempelvis driftsbidrag, og at denne opkrævningspraksis fremadrettet fortsat
forventes anvendt, idet det ikke er systemmæssigt muligt at udskille vedligeholdelsesudgifter fra de
øvrige udgifter.
Som følge af ovenstående har UFST besluttet, at der foreløbigt ikke oprettes en særskilt
fordringstype med fortrinsret til oversendelse af fordringer vedr. vedligeholdelse.
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4.9 Entreprenørudgifter må ikke sendes til inddrivelse i fordringstypen
til tilslutningsbidrag
Forsyningsselskaberne har oplyst, at der er praksis for, at eventuelle entreprenørudgifter omfattes
af lån til tilslutningsbidrag. Der ses ikke at være hjemmel til, at lån til tilslutningsbidrag kan omfatte
entreprenørudgifter, hvorfor entreprenørudgifter ikke kan oversendes i fordringstypen FOSPFTI.
Hertil kommer at fordringer vedr. entreprenørudgifter anses for at være civilretlige fordringer,
hvorfor fordringstypen FOSPFTI heller ikke af denne årsag kan anvendes.
Som følge af ovenstående skal eventuelle fordringer vedr. entreprenørudgifter oversendes i anden
relevant civilretlig fordringstype, der oprettes senere i onboardingforløbet. Når fordringstypen er
oprettet, vil forsyningsselskaberne modtage orientering herom herunder oplysninger om
fordringstypekode m.v.

4.10 Målerleje omfatter drift og vedligeholdelse af målere
Forsyningsselskaberne har oplyst, at det har været praksis at opkræve målerleje sammen med
vandbidrag, og oversende sådanne fordringer som én samlet fordring i samme fordringstype.
Der ses ikke at være hjemmel til at opkræve målerleje i form af betaling for leje af selve måleren.
Derimod er der hjemmel til at opkræve drift- og vedligeholdelsesomkostninger i forhold til målere.
Såfremt forsyningsselskabernes opkrævning af "målerleje" udgør opkrævning af drift- og
vedligeholdelsesomkostninger, kan ”målerleje” oversendes i fordringstyperne vedr. vandbidrag.

4.11 Bødestraf kan ikke sendes til inddrivelse af forsyningsselskaber
Forsyningsselskaberne ønsker oplyst hvilken fordringstype, der skal anvendes til fordringer i de
tilfælde, hvor en skyldner eksempelvis uretmæssigt bryder en plombering af en vandforsyning og
som følge heraf pålægges bødestraf.
Politiet er bødeudstedende myndighed, hvorfor eventuelle fordringer vedr. bødestraf skal
oversendes af politiet til inddrivelse.

4.12 Opkrævning af aconto spildevand
Forsyningsselskaberne kan foretage aconto opkrævning af spildevand, såfremt
kommunalbestyrelsen har fastsat bestemmelser herom. En sådan aconto opkrævning kan
foretages uanset, at der ikke ses at være direkte hjemmel i lovgivningen hertil.

4.13 Samlet opkrævning af efterregulering af flere perioder
Forsyningsselskaberne ønsker oplyst, at hvorvidt et efterreguleringskrav kan dække over flere
aconto perioder.
Det er overladt til den enkelte kommunalbestyrelse af fastsætte nærmere regler for
forsyningsselskabernes opkrævning. Det antages, at forsyningsselskaberne har adgang til at
foretage efterregulering på årlig basis omfattende flere aconto opkrævninger under forudsætning
af, at kommunalbestyrelsen har fastsat bestemmelser herom.
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