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FORSYNINGSSELSKABER OG
KOMMUNAL PLANLÆGNING
Er forsyningsselskaberne bundet af kommunernes vandforsynings- og spilde
vandsplaner? Det spørgsmål har længe været genstand for diskussion. I kølvandet
på vandsektorforliget er vedtaget nye regler, der svarer på spørgsmålet.
Kommunerne er – i kraft af rollen som
planlægningsmyndighed – forpligtet til
at udarbejde bl.a. vandforsyningsplaner
og spildevandsplaner.

kommunens vandforsynings- og
spildevandsplaner, og at en egentlig
lovændring er nødvendig for at ændre
retsstillingen.

Efter vedtagelsen af vandsektorloven i
2009 diskuterede kommuner og
spildevandsselskaber, om selskaberne
skulle følge den kommunale plan
lægning inden for spildevandsområdet.
Også selvom svaret ud fra en sædvanlig
selskabsretlig betragtning helt åbenbart
var “nej”. Naturstyrelsen udtalte sig
også om spørgsmålet i et brev af 16.
februar 2012 til Holstebro Kommune:

Ændringen af vandsektorloven og
dermed en række andre love, som
trådte i kraft 1. marts 2016, skal gøre
definitivt op med diskussionerne om
kommunernes mulighed for at forpligte
vand- og spildevandsselskaberne til at
følge deres vand- og spildevands
planlægning.

“Som udgangspunkt er det kommunen,
der er forpligtet af sin egen planlægning.
Det vil sige, at borgere og virksomheder
ikke umiddelbart er forpligtet af den
kommunale vandforsynings- og spilde
vandsplan.
Spildevandsselskaberne og en del af
vandforsyningsselskaberne er kommunalt
ejede. Kommunen kan via sine ejer
beføjelser øve kontrol over et kommunalt
ejet vandselskab. Herefter har kommunen
f.eks. mulighed for at ændre vedtægterne
for vandselskabet og pålægge selskabet
at følge vandforsynings- eller spilde
vandsplanen.

Efter vandforsyningslovens § 14 a, stk.
2, må almene vandforsyninger ikke
anlægge vandledninger i strid med
kommunens vandforsyningsplan.
Vandforsyningsplanen udgør herefter
en bindende ramme for kommunens
almene vandforsyninger. En over
trædelse af bestemmelsen straffes med
bøde. Bestemmelsen blev indsat i
vandforsyningsloven i 1999.

Det vil kræve en lovændring at forpligte
vandselskaberne til i videre omfang at
være bundet af vandforsynings- eller
spildevandsplanen.”

Tilsvarende indeholder miljøbeskyttelses
loven nu en ny bestemmelse – § 32 b.
Bestemmelsen fastslår bl.a., at spilde
vandsselskaber er forpligtet til at
forsyne ejendomme inden for selskabets
kloakeringsområde, som fastlagt af
kommunen i spildevandsplanen. På
baggrund af en årlig drøftelse skal
kommunen og spildevandsselskabet
aftale omfang og tidsplan for udførelse
af kloakering i de udlagte områder.
Dette svarer til praksis i dag.

Det har således på baggrund af
Naturstyrelsens udtalelse været
opfattelsen, at de kommunalt ejede
forsyningsselskaber heller ikke på et
offentligretligt grundlag er bundet af

Bestemmelsen fastslår derudover, at
hvis kommune og spildevandsselskab
ikke kan opnå en aftale på rimelige
vilkår, eller hvis spildevandsselskabet
bryder aftalen, kan kommunen påbyde

selskabet at forsyne et område, der er
fastlagt i spildevandsplanen.
Det betyder med andre ord, at
spildevandsselskabet nu er undergivet
en indirekte forpligtelse til at følge
kommunens spildevandsplan.
Det er fortsat en bærende forudsætning
for reglerne om koordinering mellem
kommunens planlægning og selskabets
udbygning og drift af spildevands
selskabet, at kommunernes og
forsyningsselskabernes samarbejde
bygger på en konstruktiv dialog, som
letter koordinering og effektiv
varetagelse af parternes opgaver n
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