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1. Indledning og problemstilling  

Vejle Kommune, Vejle Spildevand og ØsterBO har igangsat et pilotprojekt, hvor 
mulighederne for samarbejde om et fælles klimatilpasningsprojekt for Østbyparken 
skal afdækkes. Det er projektets formål at løse eventuelle fremtidige problemer med 
stigende regnmængder for de lavtliggende arealer ved havnen i Vejle. Overordnet 
planlægges der etableret tre forskellige typer af anlæg: 
 

 Anlæg i gårdhaverne i ØsterbBOs karrébebyggelser til at forsinke og aflede 
tag- og overfladevand. 

 Anlæg på ØsterBOs parkstrøg/rekreative parcel syd for karrébebyggelserne til 
at lede tag- og overfladevand til recipienten. 

 Anlæg af regnbede/kanaler i de offentlige veje Valløesgade og Ørstedsgade 
med henblik på transport og forsinkelse af tag- og overfladevand. 

 
Parterne har drøftet to løsninger, nemlig (1) muligheden for, at ØsteBOs ejendomme 
omfattet af projektet udtræder af Vejle Spildevands kloakfællesskab for så vidt angår 
tag- og overfladevand og (2) mulighederne for hel eller delvis realisering af 
projekterne med medfinansiering fra Vejle Spildevand. Parterne har anmodet om en 
beskrivelse af de juridiske muligheder og begrænsninger ved de drøftede muligheder.  
 
Nedenfor i afs. 2 og 3 beskrives mulighederne for udtræden af kloakfællesskabet hhv. 
medfinansiering. Afs. 4 indeholder vores vurdering af de påtænkte anlæg ift. reglerne 
om medfinansiering. I afs. 5 omtales muligheden for etablering af spildevandsanlæg 
med delt ejerskab. Vores anbefalinger til det videre forløb er indeholdt i afs. 6.  

2. De retlige rammer for ØsterBOs udtrædelse af kloakfællesskabet 

2.1 Tilladelse til udtrædelse - spildvandsbekendtgørelsen  

Parterne har drøftet muligheden for, at ØsterBOs ejendomme omfattet af projektet 
udtræder af Vejle Spildevands kloakfællesskab for så vidt angår tag- og 
overfladevand, således at ØsterBO herefter selv etablerer en decentral 
regnvandsløsning på de berørte arealer. Det kan eksempelvis ske ved nedsivning 
og/eller udledning direkte til recipient (havnebassinet). 
 

Vedr. pilotprojekt vedrørende klimatilpasning 
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Ifølge § 28, stk. 4, i miljøbeskyttelsesloven (MBL), er der tilslutningspligt og -ret til 
kloakken for en ejendom i et kloakopland, når der er skabt fysisk tilslutningsmulighed 
– det vil sige, når der er ført en stikledning frem til ejendommens grundgrænse. 

 
Når ejendommen først er tilsluttet kloakfællesskabet, kræver det en ophævelse af 
tilslutningspligten og -retten, for at ejendommen kan frakobles kloakken igen. Det er 
kommunen, der skal træffe afgørelse om ophævelsen. 

 
Ophævelsen af tilslutningspligten og -retten kan ske delvist, således at der kun sker 
ophævelse for tag- og overfladevand, hvorefter de pågældende ejendomme stadig vil 
være tilsluttet kloakken for husspildevandet (det sorte spildevand). 

 
De nærmere regler for hel eller delvis udtræden af kloakfællesskabet findes i § 11 i 
spildevandsbekendtgørelsen (bekg. nr. 1448 af 11. december 2007).    

 
Hvis ØsterBOs ejendomme omfattet af klimatilpasningsprojektet skal udtræde af Vejle 
Spildevands kloakfællesskab for tag- og overfladevand, skal Vejle Kommune forinden, 
ifølge spildevandsbekendtgørelsens § 11, stk. 1, påse, at følgende krav er opfyldt: 

 
 Spildevandsplanen skal give mulighed for udtrædelse i det konkrete 

kloakopland, jf. MBL § 32, stk. 1, nr. 2. 
 Der skal være enighed om udtrædelsen imellem grundejeren og 

kommunalbestyrelsen. 
 Der må ifm. udtrædelsen ikke ske en væsentlig forringelse af 

spildevandsselskabets samlede økonomi. 
 Spildevandsselskabet skal fortsat kunne fungere teknisk forsvarligt efter 

udtrædelsen. 
 

Isoleret set antager vi ikke, at disse betingelser vil give problemer, hvis ØsterBO 
måtte vælge løsningen med udtræden af kloakfællesskabet. Efter det oplyste er Vejle 
Kommune allerede ved at revidere spildevandsplanen, således at der skabes det 
fornødne plangrundlag til, at ejendommene omfattet af klimatilpasningsprojektet kan 
udtræde af kloakfællesskabet. Det følger endvidere af projektet, at det kun vil være 
almindelige boligejendomme, der skal udtræde for tag- og overfladevand, hvorfor vi 
antager, at en beslutning om ophævelse af ejendommenes tilslutningspligt og -ret ikke 
vil få væsentlige negative konsekvenser for Vejle Spildevands samlede økonomi, 
ligesom spildevandsselskabets kloakanlæg fortsat ville kunne fungere fysisk, hvis de 
pågældende ejendomme måtte udtræde. Den økonomiske betydning for 
spildevandsselskabet, herunder størrelsen af en eventuel delvis tilbagebetaling af 
tilslutningsbidrag for de i alt ca. 1.100 lejemål, kan dog ikke vurderes konkret på det 
foreliggende grundlag, jf. nedenfor om forholdet til betalingsloven. 

 
For at de berørte ejendomme skal kunne udtræde af kloakfællesskabet for tag- og 
overfladevand, kræves det imidlertid også, at kommunen forinden har meddelt 
tilladelse til alternativ bortskaffelse eller afledning af tag- og overfladevandet – fx en 
nedsivnings- eller udledningstilladelse. En tilladelse til alternativ bortskaffelse kan som 
udgangspunkt meddeles efter spildevandsbekendtgørelsens § 11, stk. 2, hvis 
følgende forudsætninger er opfyldt: 
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 Vandplanens mål for kvaliteten og anvendelsen af vandløb, søer og kystvande 
samt mål for anvendelsen og beskyttelsen af grundvandet tilsidesættes ikke. 

 Udlederkravene i spildevandsbekendtgørelsens kapitel 8 om udledning fra 
offentlige renseanlæg fastholdes, uanset at der sker reduktion i 
spildevandsselskabets godkendte kapacitet. 

 Den samlede spildevandsmængde renses ikke dårligere end hidtil. 
 

Det kan bl.a. udledes heraf, at meddelelsen af en tilladelse til alternativ bortskaffelse 
af tag- og overfladevand for de ejendomme, der udtræder, skal vurderes i lyset af 
håndteringen af den samlede spildevandsmængde i Vejle Spildevands 
forsyningsområde. Vi antager, at Vejle Kommune er sindet at meddele tilladelsen, da 
vi samtidig antager, at ejendommenes udtrædelse ikke vil have nævneværdig 
betydning for Vejle Spildevands overholdelse af sine udlederkrav fremadrettet. 

 
På baggrund heraf må det således antages, at Vejle Kommune i medfør af 
spildevandsbekendtgørelsens § 11 vil kunne meddele tilladelse til, at der sker en 
ophævelse af tilslutningspligten for tag- og overfladevand fra ejendomme omfattet af 
klimatilpasningsprojektet, og at Vejle Kommune samtidig vil kunne meddele tilladelse 
til alternativ behandling af spildevandet. Det forudsættes herved naturligvis, at 
projektet gennemføres som et projekt om frakobling fra kloakken. 

 
 
2.2 Det økonomiske opgør ved udtrædelse – betalingsloven 

Hvis ØsterBOs ejendomme udtræder af Vejle Spildevands kloakfællesskab, kan 
ØsterBOs enkelte afdelinger, hvis visse betingelser er opfyldt, få tilbagebetalt dele af 
tilslutningsbidraget. 

 
Ifølge Vejle Spildevands betalingsvedtægt, punkt 5.1, kan der ske tilbagebetaling af 
op til 40% af det på udtrædelsestidspunktet gældende tilslutningsbidrag, når en 
ejendom udtræder for tag- og overfladevand. Størrelsen af en eventuel tilbagebetaling 
skal således fastsættes konkret, men kan under ingen omstændigheder være større 
end 40% af det tilslutningsbidrag, som gælder pr. udtrædelsen. Bestemmelsen er en 
udmøntning af § 4a, stk. 1 og 2, i betalingsloven. 

 
Ifølge betalingsvedtægten er en tilbagebetaling af tilslutningsbidrag endvidere 
betinget af, at udtrædelsen medfører, at Vejle Spildevand derved undgår at foretage 
større investeringer i spildevandsanlægget, og at udtrædelsen ikke i øvrigt medfører 
en uudnyttet ekstrakapacitet på spildevandsanlægget. I forhold til ØsterBOs 
ejendommes udtræden må det vurderes konkret, om det har betydning for 
mulighederne for delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidrag. Det kan eksempelvis have 
betydning, om den eksisterende ledningsstreng, som bortleder regnvand fra arealerne 
og dermed overflødiggøres, ikke vil kunne afskrives. Tilsvarende kan det være af 
betydning, om Vejle Spildevand ved frakoblingen undgår at foretage forestående 
investeringer i kapacitetsudvidelse eller lignende.  

 
Det er derfor ingenlunde sikkert, at ØsterBOs ejendommes udtrædelse vil udløse 
tilbagebetaling af tilslutningsbidrag. Som det fremgår af betalingsvedtægtens punkt 
5.2, kan en udtrædelse fx være forbundet med sådanne udgifter for Vejle Spildevand, 
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at spildevandsselskabet i stedet for tilbagebetaling af tilslutningsbidrag er berettiget til 
at få en kompensation. 
 
Hvis klimaprojektet for Østbykvarteret gennemføres ved udtrædelse fra 
kloakfællesskabet, skal der indgås en privatretlig udtrædelsesaftale imellem ØsterBO 
og Vejle Spildevand. De økonomiske følger af udtrædelsen bør aftales nærmere heri, 
hvorved der skal tages udgangspunkt i reglerne i betalingsloven og Vejle Spildevands 
betalingsvedtægt. I den forbindelse må det fastlægges konkret – blandt andet ud fra 
kloakanlæggenes alder, stand, funktion og kapacitet – om der skal tilbagebetales 
tilslutningsbidrag ved udtrædelsen. I givet fald skal tilbagebetalingskravets størrelse 
fastlægges nærmere (procentdel i forhold til standardtilslutningsbidraget). 
 
 

2.3 Retsvirkningerne og konsekvenserne af en udtrædelse 

Med udgangspunkt i de foreliggende oplysninger er det vores vurdering, at det vil 
være muligt at gennemføre en løsning, hvor ØsterBOs ejendomme i projektområdet 
udtræder af kloakforsyningen for så vidt tilslutningsretten- og pligten for tag- og 
overfaldevand, forudsat at Vejle Kommune gennemfører de fornødne ændringer af 
spildevandsplanen og meddeler de nødvendige tilladelser hertil. 
 
Retsvirkningen af, at ØsterBOs ejendomme får ophævet sin tilslutningspligt og -ret for 
tag- og overfladevand, er, at ejendommene fysisk skal frakobles kloaknettet for denne 
del af spildevandet. ØsterBO er herefter selv ansvarlig for håndteringen af tag- og 
overfladevandet. Samtidig hermed frigøres Vejle Spildevand for sin forsyningspligt i 
relation til denne del af ejendommenes spildevand. 
 
En alternativ løsning til håndtering af ØsterBOs tag- og overfladevand skal således 
finansieres af ØsterBO selv og skal godkendes af Vejle Kommune. Med henblik på 
klimatilpasning bør den alternative løsning dimensioneres, således at den kan 
håndtere regnvand fra de bagvedliggende arealer. Såfremt dette regnvand i 
forbindelse med større regnskyl, skybrud mv. ender på ØsterBOs arealer, vil 
bortskaffelsen eller udledningen af regnvandet alene påhvile ØsterBO, som ikke 
længere vil kunne tillede regnvandet til kloaksystemet.   
 
ØsterBOs ejendomme i projektområdet omfatter efter det oplyste ca. 1.100 lejemål 
placeret i 7 afdelinger. Som følge heraf vil der skulle indgås en aftale om udtrædelse 
mellem Vejle Spildevand og hver af de 7 afdelinger.  
 
For ØsterBOs vedkommende vil der næppe være et særligt økonomisk incitament til 
at indgå en aftale om udtrædelse, da en eventuel tilbagebetaling af tilslutningsbidrag 
ikke med sikkerhed vil kunne dække de udgifter, som vil medgå ved etableringen af 
den nye spildevandsløsning. En udtrædelse giver heller ikke ØsterBO ”rabat” på de 
løbende ydelser (vandafledningsbidraget), da beregningen af vandafledningsbidraget 
er uafhængig af, hvorvidt ØsterBO tilleder tag- og overfladevand til kloaksystemet, jf. 
betalingslovens § 2a, stk. 2. Det kan derfor vise sig vanskeligt at opnå flertal i alle 7 
selvstændige afdelinger til at indgå en aftale om udtræden for tag- og overfladevand.   
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3. Fælles projekt – medfinansieringsbekendtgørelsen 

3.1 Generelt om medfinansieringsordningen 

Reglerne for spildevandsselskabers betaling til medfinansieringsprojekter blev indført i 
betalingslovens § 1, stk. 5 og 6, med ikrafttræden 31. januar 2013 som et led i 
udmøntningen af Regeringens aftale med KL om kommunernes økonomi for 2013. 
Medfinansieringsbekendtgørelsen (bekg. nr. 89 af 30. januar 2013) blev herefter 
udstedt med henblik på at udmønte bestemmelserne i praksis. 

 
Ifølge lovbemærkningerne til de nye bestemmelser i betalingsloven skal 
medfinansieringsprojekter forstås som ”kommunale eller private projekter, som tjener 
til at aflaste spildevandsforsyningsselskabets indsats til håndtering af tag- og 
overfladevand i forhold til navnlig veje, vandløb og rekreative arealer” [vores 
fremhævelse].  
 
Det er hertil anført, at det ofte kan være økonomisk fordelagtigt at integrere løsninger 
til håndtering af tag- og overfladevand i projekter, som ligger uden for et 
spildevandsselskabs ansvarsområde, frem for at håndtere tag- og overfladevandet i 
traditionelle spildevandstekniske løsninger som fx udvidelse af kloaknettet ved hjælp 
af større rør eller bassiner. Udgangspunktet må dog være, at såfremt 
spildevandsselskabet skal medfinansiere et projekt, skal projektet angå forhold 
vedrørende tag- og overfladevand, der er selskabet vedkommende. 

 
I forhold til medfinansieringsprojekter fremgår det af de nye bestemmelser i 
betalingslovens § 1, stk. 5 og 6, at der i spildevandstaksterne kan indregnes udgifter, 
som er nødvendige af hensyn til spildevandsselskabets håndtering af tag- og 
overfladevand. 

 
De nye bestemmelser skaber dermed mulighed for, at Vejle Spildevand kan 
medfinansiere anlæg, som ikke er ejet af spildevandsselskabet, herunder også anlæg 
som ikke er spildevandsanlæg, men som tjener til aflastning af kloaksystemet 
angående tag- og overfladevand. Modsat skal etablering af almindelige 
spildevandsanlæg til brug for spildevandsselskabets drift stadig finansieres over 
spildevandsselskabets takster som hidtil, ligesom anlæg, der håndterer vand, som er 
Vejle Spildevand uvedkommende, ikke kan udføres som et medfinansieringsprojekt. 
 
I forhold til håndteringen af regnvand, som løber til ØsterBOs ejendomme samt 
kommunens veje fra de bagvedliggende arealer, skal dette som udgangspunkt 
medinddrages i medfinansieringsprojekter på samme måde som det øvrige tag- og 
overfladevand på disse arealer.  

 
Med hensyn til Vejle Kommunes rolle i et eventuelt medfinansieringsprojekt for 
Østbyparken følger det af vandsektorlovens § 15, stk. 1, at kommunen ikke må 
deltage i aktiviteter forbundet med vand- og spildevandsforsyning. Som følge heraf 
skal kommunens rolle bestå i varetagelse af andre kommunale interesser, herunder i 
relation til kommunale veje – fx skybrudssikring eller rekreative hensyn mv.  
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Tilsvarende vil ØsterBO i sin egenskab af grundejer i forhold til 
medfinansieringsprojektet have en interesse i håndteringen af tag- og overfladevand 
på arealer, der ejes af boligselskabet.  

 
Da et medfinansieringsprojekt ifølge bekendtgørelsen skal finansieres både af 
spildevandsselskabet og kommunen og/eller en privat part, skal et 
medfinansieringsprojekt derfor dels indeholde elementer, som angår/aflaster 
spildevandsselskabets opgave i forbindelse med håndtering af tag- og overfladevand, 
og dels ”noget andet” – det vil sige et eller flere elementer, som varetager andre 
kommunale eller private hensyn. 

 
 
3.2 Projekter omfattet af medfinansieringsbekendtgørelsen 

Ifølge medfinansieringsbekendtgørelsen kan der ske medfinansiering af følgende 
typer af projekter: 
 

 Projekter i vandløb i landzone eller projekter i rekreative områder 
(bekendtgørelsens § 3)  

 Projekter i vandløb i byzone eller projekter i veje (bekendtgørelsens § 4)  
 
Vejle Spildevand kan således ikke bidrage til finansieringen af andre typer af 
projekter, eksempelvis projekter om lokal afledning af regnvand på private grunde, 
som ikke har karakter af rekreative områder.  

 
I forhold til klimatilpasningsprojektet i Østbyparken vil ØsterBOs projekt i gårdhaverne 
mellem karréerne og projektet på den rekreative parcel syd for karrébebyggelsen som 
udgangspunkt være omfattet af bekendtgørelsens § 3. Særligt i forhold til projektet i 
gårdhaverne afhænger dette dog af, hvorledes begrebet ”rekreative områder” 
fortolkes, jf. nærmere herom nedenfor i afsnit 4.2 Projektet med anlæg af regnbede i 
kommunens veje, Valløesgade og Ørstedsgade, vil derimod være omfattet af 
bekendtgørelsens § 4. 
 
Sondringen mellem projekter i og på rekreative områder og vejprojekter har betydning 
for, hvordan fordelingen af udgifter til projektets gennemførelse og fremadrettede drift 
skal foretages imellem ØsterBO og Vejle Kommune på den ene side og Vejle 
Spildevand på den anden. 
 
Ifølge bekendtgørelsens § 3, er det alene meromkostningerne ved et projekt i 
rekreative områder, som Vejle Spildevand kan dække. Meromkostningsprincippet 
indebærer, at projektet skal ses i sammenligning med, hvad det pågældende anlæg 
ville have kostet uden de tiltag, der alene tjener et klimatilpasningsformål (fx aflaster 
kloaksystemet). 

 
Et projekt vedrørende Vejle Kommunes veje efter bekendtgørelsens § 4 indebærer 
derimod, at samtlige omkostninger skal fordeles mellem Vejle Spildevand og Vejle 
Kommune. Vejle Spildevand betaler således i forbindelse med vejprojekter alle 
omkostninger, som er nødvendige af hensyn til håndteringen af tag- og 
overfladevand, herunder omkostninger til investering, drift og vedligeholdelse. Efter 1. 
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januar 2015 kan spildevandsselskabet dog højest betale 75% af de samlede 
investeringsomkostninger, der er nødvendige for håndtering af tag- og overfladevand 
(begrænsningen gælder derimod ikke for omkostninger til drift og vedligeholdelse). 
 
Det samlede klimatilpasningsprojekt i Østbyparken omfatter både ØsterBOs projekter 
for rekreative områder og Vejle Kommunes projekter for vejarealer, som således i 
relation til mulighederne for medfinansiering skal behandles på vidt forskellige måder. 
Det er derfor væsentligt, at der i opgørelsen af udgiftsfordelingen i projektbeskrivelsen 
foretages en klar sondring mellem § 3-projekter for rekreative arealer og § 4-projekter 
for veje.  
 
Mht. Vejle Spildevands adgang til at indgå aftale om medfinansiering kan Vejle 
Spildevand kun finansiere udgifter, der er omfattet af betalingslovens regler. Hertil 
regnes også udgifter efter medfinansieringsbekendtgørelsen, da bekendtgørelsen er 
udstedt efter betalingsloven. Hvis et medfinansieringsprojekt indeholder udgifter, som 
er Vejle Spildevand uvedkommende, vil Vejle Spildevand hverken kunne indregne de 
pågældende udgifter i sine sædvanlige takster for behandling af spildevand eller i 
prisloftet.     
 
Uanset om der er tale om et projekt omfattet af bekendtgørelsens §§ 3 eller 4, skal 
der udover beskrivelse og budget for det konkrete projekt tillige udarbejdes en 
beskrivelse og et budget for den sædvanlige afhjælpning, som for Vejle Spildevand 
ville have været alternativet til det ønskede medfinansieringsprojekt. 
 
På grundlag heraf skal Vejle Spildevand herefter ansøge Forsyningssekretariatet om, 
at omkostningerne ved medfinansiering af medfinansieringsprojekter som projektet i 
Østbyparken udmøntes i et tillæg til spildevandsselskabets prisloft. Ansøgning skal 
fremsendes inden 15. april for, at et projekt kan indgå Vejle Spildevands prisloft for 
det kommende år.  
 
Ansøgningen skal ifølge medfinansieringsbekendtgørelsens § 6 indeholde en række 
konkrete oplysninger, herunder projektbeskrivelse og budget for medfinansierings-
projektet, projektbeskrivelse og økonomisk overslag for en sædvanlig afhjælpning, 
beregning af omkostningseffektivitet samt oplysninger om den aftale, som er indgået 
mellem Vejle Kommune og ØsterBO (projektejerne) på den ene side og Vejle 
Spildevand på den anden. Kravene til den kommende ansøgning til 
Forsyningssekretariatet omtales nærmere nedenfor i afsnit 6. 

3.3 Krav om kommunal beslutning og forholdet til spildevandsplanlægningen 

Det følger af medfinansieringsbekendtgørelsens § 8, at der skal foreligge en 
kommunal beslutning om, at medfinansieringsprojektet fra kommunal side anses som 
hensigtsmæssigt og omkostningseffektivt. Bestemmelsen gælder både for 
kommunale og private projekter. Denne beslutning indgår også i det materiale, som 
skal vedlægges Vejle Spildevands ansøgning om et tillæg til prisloftet iht. 
medfinansieringsbekendtgørelsens § 6. 
 
Konkret kan den kommunale beslutning vedtages i spildevandsplanen eller i et tillæg 
hertil, jf. også miljøbeskyttelseslovens § 32 og spildevandsbekendtgørelsens § 5, stk. 
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1, nr. 3. Ifølge Naturstyrelsens vejledning af 7. februar 2013 kan beslutningen også 
foreligge i en anden form – fx ved et brev fra forvaltningen, hvis der foreligger den 
fornødne delegation hertil fra kommunalbestyrelsen til forvaltningen. 
 
Selv om det ifølge bekendtgørelsens § 8 ikke er et krav, at den kommunale beslutning 
alene består i en ændring af spildevandsplanen, anbefales det, at Vejle Kommune 
indarbejder sin beslutning angående klimatilpasningsprojektet for Østbyparken i 
spildevandsplanen.  
 
Det fremgår således af spildevandsbekendtgørelsens § 5, stk. 1, nr. 3, at 
spildevandsplanen skal indeholde oplysninger om projekter, som medfinansieres. 
Hvis ikke spildevandsplanen, henholdsvis et tillæg hertil, er endelig vedtaget på det 
tidspunkt, hvor ansøgning om medfinansiering indsendes til Forsyningssekretariatet, 
bør forslag hertil ifølge vejledningen i det mindste være sendt i høring. 
 

3.4 Afgrænsningen af flere parter og projekter i et medfinansieringsprojekt  

Medfinansieringsbekendtgørelsen indeholder udelukkende en regulering af, hvilke 
udgifter, Vejle Spildevand må afholde i forbindelse med udmøntningen af 
medfinansieringsprojektet for Østbyparken. 

 
I bekendtgørelsen nævnes derfor udelukkende to parter; spildevandsselskabet og 
projektejeren, hvor sidstnævnte udgøres af den kommunale eller private part, som 
udfører og ejer projektet. Udgangspunktet efter bekendtgørelsen – og Naturstyrelsens 
standardaftale – er således, at hvert projekt kun har to parter. 

 
Spørgsmålet er herefter, om klimatilpasningsprojektet i Østbyparken skal deles op i to 
dele – et vejprojekt for kommunen og et projekt for arbejderne på ØsterBOs arealer. 
Arbejderne på ØsterBOs arealer kan endvidere i sig selv opdeles i flere projekter. 
 
Der er ikke noget til hinder for, at et projekt omfatter såvel rekreative områder som 
vejarealer, og dermed er omfattet af både §§ 3 og 4 i bekendtgørelsen. 
Omkostningerne til projektet skal i givet fald opdeles efter den del af projektet, som 
hører under § 3 (rekreative områder) og den del, som hører under § 4 (offentlige 
veje), idet der er to udgiftsfordelingsprincipper. 
 
I lyset af bekendtgørelsens regler om udgiftsfordeling vurderer vi heller ikke, at der er 
noget til hinder for, at der på ”projektejersiden” optræder flere parter (her: Vejle 
Kommune og ØsterBO), hvis dette er mest praktisk af hensyn til projektets 
integrerede karakter, økonomi eller lignende, så længe fordelingen af udgifter i forhold 
til Vejle Spildevand er uændret.  

 
Den indbyrdes fordeling af ejerskab til projektet og etableringsudgifter imellem 
kommunen og ØsterBO vil dog i så fald dog skulle aftales nærmere imellem disse 
parter. Rammerne for denne aftale mellem de to ”projektejere” er ikke reguleret 
nærmere i bekendtgørelsen, men må således bero på de faktiske forhold samt under 
hensyntagen til, at Vejle Kommune overholder de almindelige kommunalretlige regler, 
hvorefter kommunen som udgangspunkt ikke kan give tilskud til private.  
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Selv om de tre delprojekter indgår i et samlet klimatilpasningsprojekt, er det imidlertid 
- som vi forstår det - muligt at behandle de tre delprojekter uafhængigt af hinanden. 
Projekterne skal forbindes, men er placeret på forskellige arealer, og består hver især 
i forskellige tekniske foranstaltninger og har forskellige juridiske rammevilkår.  
 
På baggrund heraf anbefales det, at de tre delprojekter behandles hver for sig i 
forhold til medfinansieringsbekendtgørelsen. I givet fald skal der indgås en særskilt 
aftale og udarbejdes en særskilt indberetning til Forsyningssekretariatet for hvert af de 
tre delprojekter. 
 
De snitflader, som der vil være mellem de forskellige projekter i omkostningsmæssig 
henseende – eksempelvis ved sammenkobling mellem anlæggene i gårdhaverne og 
vejanlæggene – vil kunne håndteres ved forholdsmæssige fordelinger. 
 
Udformning af aftaler og indberetningerne som tre delprojekter udelukker endvidere 
ikke, at der over for Forsyningssekretariatet redegøres for projekternes 
spildevandstekniske sammenhæng, herunder som led i argumentation for, at alle 
projekterne falder ind under medfinansieringsbekendtgørelsens regler. Parterne har 
endvidere mulighed for at lade aftalerne være betinget af, at alle projekter opnår 
Forsyningssekretariatets tilsagn om medfinansiering.  

4. Vurdering af de konkrete projekter  

4.1 Valget mellem udtræden og medfinansiering  

Som ovenfor beskrevet findes der overordnet to muligheder for at gennemføre de 
planlagte projekter i Østbyparken. Enten kan ØsterBO udtræde af kloakfællesskabet 
for tag- og overfladevand for ejendommene omfattet af projektet, eller også kan 
projektet gennemføres som et medfinansieringsprojekt. 
 
Umiddelbart synes en fremgangsmåde, hvor ØsterBO udtræder af Vejle Spildevands 
kloakfællesskab ikke at være hensigtsmæssig for ØsterBO, hverken i økonomisk eller 
i afledningsmæssig henseende. Denne løsning vil indebære, at ØsterBO skal bekoste 
og fremadrettet drive sit eget anlæg til håndtering af tag- og overfladevand, herunder 
også fra de bagvedliggende arealer. Som kompensation herfor kan ØsterBO få 
tilbagebetalt maksimalt 40% af det gældende standardtilslutningsbidrag, men det 
reelle tilbagebetalingsbeløb vil sandsynligvis være lavere – måske er tilbagebetaling 
endda helt udelukket. 
 
Der er derimod et større potentiale i at arbejde videre med en realisering og 
finansiering af et klimatilpasningsprojekt for Østbyparken ved hjælp af 
medfinansieringsordningen. Herved vil ØsterBO hverken blive frakoblet det 
eksisterende kloaksystem eller skulle finansiere nye anlæg alene. Hvis et 
medfinansieringsprojekt kan gennemføres, vil Vejle Spildevand endvidere få aflastet 
sit kloaksystem for de stigende nedbørsmængder fremadrettet uden at skulle udvide 
ledningsnettet.  
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Muligheden for at lave en kombination af de to løsninger kunne overvejes, f.eks. 
således at ØsterBO afkobles kloaknettet for tag- og overfladevand, mens kommunen 
gennemfører skybrudsvejene som et medfinansieringsprojekt.  
 
Det er dog vores umiddelbare vurdering, at det er vanskeligt at forene de to 
løsningsmuligheder. Årsagen hertil at, at ØsterBO får meget store regnmængder fra 
bagvedliggende og højere liggende arealer, som ØsterBO til dels vil stå alene med 
ved udtræden.  
 
De konkrete projekter må herefter vurderes i forhold til de generelle krav i 
medfinansieringsordningen, som er beskrevet ovenfor: 
 
 

4.2 Medfinansieringsprojekterne i ØsterBOs arealer 

Projekterne i ØsterBOs arealer består af tre overordnede projekter, nemlig dels et 
projekt med etablering af et anlæg på det ubebyggede areal syd for karrébebyggelsen 
til at forsinke og lede tag- og overfladevand til recipienten (havnen), og dels et projekt 
med etablering af forskellige anlæg i gårdhaverne mellem de enkelte karréer til at 
forsinke og aflede tag- og overfladevand, dels etablering af permeabel belægning på 
parkeringsarealerne. 
 
Projekterne er efter det oplyste internt forbundet, således at tag- og overfladevand fra 
gårdhaverne ledes via Vejle Spildevands kloakledninger i bl.a. Valløesgade og 
Ørstedsgade og videre til de påtænkte anlæg på det ubebyggede areal.   
 
ØsterBOs arealer har ikke karakter af vejarealer, hvorfor muligheden for 
medfinansiering derfor forudsætter, at arealerne har karakter af ”rekreative områder” i 
medfinansieringsbekendtgørelsens forstand. Hvis dele af ØsterBOs 
klimatilpasningsprojekt opføres på arealer, der ikke kan betegnes som rekreative 
områder, vil disse elementer ikke umiddelbart kunne omfattes af 
medfinansieringsprojektet. Parkeringsarealer kan efter naturlig sproglig forståelse ikke 
anses som et rekreativt areal.  
 
”Rekreative områder” er ikke defineret nærmere i bekendtgørelsen eller 
lovforarbejderne til ændringen af betalingsloven. Naturstyrelsen har i vejledningen af 
7. februar 2013 anført følgende: 
 
 ”Rekreative områder, som f.eks. parker, legepladser, bytorve mm. vil fremgå af 

plangrundlaget  i kommuneplan eller lokalplaner.” 
 
I Forsyningssekretariatets indberetningsvejledning fra juni 2013 anføres det 
tilsvarende, at vurderingen af et områdes anvendelse i forhold til bekendtgørelsens §§ 
3 og 4 skal ske på grundlag af kommuneplanlægningen og lovgivningen i øvrigt. 
 
Det ubebyggede areal syd for karrébebyggelsen er ikke lokalplanlagt. Arealet ligger i 
kommuneplanens område 1.1.O.15, som er offentligt område, der bl.a. kan anvendes 
til skole, idrætsanlæg eller grønt område. Det kan derfor lægges til grund, at dette 
areal er et rekreativt område i medfinansieringsbekendtgørelsens forstand.  
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Selve karrébebyggelsen med tilhørende haveanlæg er heller ikke omfattet af en 
lokalplan. Der er tale om en ældre bebyggelse, som var opført før indførelsen af de 
almindelige regler om lokalplaner og lokalplanpligt. I Kommuneplan 2009 er området 
placeret i rammeområde 1.1.B.11, som er et boligområde udlagt til boligformål og 
kollektive anlæg, som fx offentlige og private institutioner, som kan indpasses i et 
boligområde, samt mindre butikker til områdets lokalforsyning. Rammebestemmelsen 
omtaler ikke rekreative arealer. Da der ikke er fastsat specifikke bestemmelser om 
bebyggelse mv., gælder kommuneplanens generelle rammebestemmelser. Ifølge 
disse bestemmelser gælder der for etageboliger en bebyggelsesprocent på 60% samt 
et krav om, at opholdsarealer skal udgøre minimum 50% af etagearealet. 
 
Rent fysisk er haveanlæggene offentligt tilgængelige, og fremtræder som en 
kombination af interne veje til brug for til- og frakørsel, p-pladser samt fællesområder, 
hvor der er etableret græsarealer, forskellige beplantninger og legepladser mv. Selv 
om arealerne er tilgængelige for offentligheden, er der ikke tvivl om, at der er tale om 
anlæg til brug for lejlighederne i bebyggelserne. 
 
Det er derfor ikke oplagt, at projekterne i haveanlæggene kan siges at være 
beliggende i rekreative områder i bekendtgørelsens forstand. 
 
Det kunne overvejes, om det forhold, at de pågældende haveanlæg ikke er udlagt 
som rekreative arealer i lokalplan eller kommuneplan, kan afhjælpes ved, at der på 
nuværende tidspunkt tilvejebringes et sådant plangrundlag. 
 
Efter en ændring af planloven i 2012 er varetagelse af hensyn til klimatilpasning i dag 
en saglig planlægningsmæssig begrundelse, jf. planlovens § 15, stk. 1. Der må 
imidlertid også henses til, at etableringen af de påtænkte projekter i gårdhaverne ikke 
i sig selv er lokalplanpligtige. For at kunne realisere klimatilpasningsprojekterne i 
gårdhaverne i det eksisterende karréområde er det derfor i planmæssig henseende 
ikke nødvendigt, at der vedtages en lokalplan. Selv om det efter ændringen af 
planloven er lovligt, at lokalplaner alene har til formål at varetage et 
klimatilpasningsformål, kan en tilvejebringelse af en lokalplan alene med det formål 
skabe grundlag for at opnå medfinansiering af gårdhaveprojekterne fra Vejle 
Spildevand, derfor efter vores opfattelse får karakter af en omgåelse af 
medfinansieringsbekendtgørelsens regler.  
 
Selv om det således på baggrund af det anførte i det to vejledninger må anses som 
usikkert, om gårdmiljøerne har karakter af rekreative områder i bekendtgørelsens 
forstand, er der imidlertid efter vores opfattelse gode argumenter for det modsatte. 
 
Der kan således ud fra de faktiske og historiske forhold argumenteres for, at den 
manglende planlægning for området alene er begrundet i, at bebyggelsen er af ældre 
dato, hvorfor der ikke har været behov for en efterfølgende detaljeret planlægning. 
Det vil eventuelt være muligt at illustrere dette med eksempler fra nyere lokalplaner 
for etageboliger, hvor visse arealer eksplicit er udlagt til grønne fællesarealer el.lign.  
 
Der kan endvidere henvises til, at gårdhaverne er offentligt tilgængelige, samt at de 
har været tiltænkt og i praksis fungerer som rekreative åndehuller for beboerne i 
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karrébebyggelsen. Gårdhaverne er således sammenlignelige med andre grønne 
områder, som i boliglokalplaner skal friholdes for bebyggelse, og som oftest ejes og 
administreres af den stedlige grundejerforening eller ejerlejlighedsforening. De 
påtænkte klimatilpasningsprojekter i gårdhaverne kan således ikke sidestilles med 
mere traditionelle LAR-projekter på privat grund, hvortil der ikke er offentlig adgang.  
 
I indberetningen til Forsyningssekretariatet (og i parternes aftale) bør de faktiske og 
planlægningsmæssige forhold loyalt angives, men der vil i samme forbindelse kunne 
argumenteres nærmere for, at gårdhavearealerne efter Vejle Spildevands opfattelse 
skal anses som rekreative områder i medfinansieringsbekendtgørelsens forstand. Der 
kan ligeledes henvises til den indbyrdes sammenhæng mellem projektet i 
haveanlæggene og de øvrige dele af klimatilpasningsprojektet for Østbyparken.  
 
Som følge af den beskrevne usikkerhed mht. gårdhavernes status som rekreative 
områder bør parternes aftale dog under alle omstændigheder gøres betinget af 
Forsyningssekretariatets godkendelse, således at parterne er frit stillede, herunder til 
at opgive projektet i sin helhed, hvis den ønskede udgiftsfordeling ikke godkendes.  
 
Parterne må endvidere overveje at indhente en forudgående vejledende udtalelse fra 
Naturstyrelsen om, hvorvidt ØsterBOs gårdanlæg kan anses som rekreative områder i 
medfinansieringsbekendtgørelsens forstand.  
 
Den permeable belægning på parkeringsarealerne i gårdhaverne vil efter vores 
vurdering ikke kunne betegnes som et projekt i et rekreativt område. Et 
parkeringsområde anses almindeligvis ikke som rekreativt. Der foreligger heller ikke 
eksempler i Forsyningssekretariatets praksis på, at der er opnået medfinansiering af 
projekter på parkeringsarealer. Samlet set er det derfor vores vurdering, at der ikke 
kan opnås medfinansiering af den påtænkte permeable belægning på ØsterBO’s 
parkeringsarealer.  
 
Da parkeringsarealerne så vidt ses er etableret i tilknytning til de interne veje mellem 
karréerne, kan det evt. undersøges, om parkeringsarealerne har karakter af vej (dvs. 
hvis de er udlagt som privat fællesvej iht. privatvejslovens regler). I givet fald kunne de 
evt. indgå i et selvstændigt medfinansieringsprojekt efter bekendtgørelsens § 4.  
 
Ansøgning om medfinansiering af projekter i ØsterBOs rekreative arealer skal 
indsendes til Forsyningssekretariatet efter § 3 om meromkostninger til håndtering af 
tag- og overfladevand for projekter i rekreative områder. Forsyningssekretariatet har i 
dets praksis været relativ liberal med hensyn til, hvilke omkostninger, der er 
nødvendige for at håndtere tag- og overfladevand i projekter i rekreative områder. 
 
F.eks. har Forsyningssekretariatet i tilknytning til et projekt i forbindelse med 
etablering af oversvømmelsesområder ved et vandløb – et rekreativt område – 
accepteret, at udgifterne til slåning og fjernelse af afklippet materiale (græs, 
vegetation mv.) samt oprensning af forbassin og sandfang var en driftsomkostning, 
spildevandsselskabet kunne betale. Endvidere accepterede Forsyningssekretariatet, 
at spildevandsselskabet betalte for forhøjning af den eksisterende hovedsti langs med 
vandløbet, således at stien på forhøjningen dannede en afgrænsning mod vandløbet 
og samtidig kunne anvendes det meste af året. Derudover skulle der foretages en 
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omorganisering af dele af de eksisterende stier i området for at få kontrollerede 
forhold af vandets krydsning med stierne til de næste etaper af 
oversvømmelsesområderne. Det var samtidig nødvendigt med vejadgang til 
slamsuger og andre maskiner, som bruges i forbindelse med drift og vedligeholdelse 
af områderne. Forsyningssekretariatet vurderer, at omkostningerne i budgettet var 
nødvendige af hensyn til projektets håndtering af tag- og overfladevand, jf. 
Forsyningssekretariatets afgørelse af 10. juli 2013 til Ringsted Spildevand A/S. 
 
Hvis Forsyningssekretariatet godkender det indberettede tillæg til Vejle Spildevands 
prisloft, vil de udgifter i projektet, som er henført til Vejle Spildevand, lovligt kunne 
afholdes af spildevandsselskabet og indregnes i taksterne. Hvis 
Forsyningssekretariatet derimod ikke godkender (alle) de udgifter, der ønskes et tillæg 
for i prisloftet, må udgiftsfordelingen i parternes aftale ændres, hvis projektet skal 
gennemføres, og Vejle Spildevand må under alle omstændigheder undlade at 
finansiere de dele af projektet, som ikke kan indregnes i spildevandsselskabets 
takster og prisloft.  
 
 

4.3 Medfinansieringsprojektet i Vejle Kommunes vejarealer 

Det påtænkte projekt med anlæg af vejbede i dele af Valløesgade og Ørstedsgade må 
anses som umiddelbart omfattet af medfinansieringsbekendtgørelsens § 4.  
 
Vi forstår medfinansieringsprojektet i Vejle Kommunes vejarealer således, at der 
etableres ”vejbede” i form af anlæg placeret i kanten af Valløesgade, hvortil tag- og 
overfladevand ledes via terræn og herefter ledes videre til anlæggene i ”den grønne 
kile” syd for ØsterBOs ejendomme med henblik på udledning til recipienten.  

 
Forudsat, at vejbedene er beliggende i vejareal, må de anses som en del af vejens 
udstyr, der ejes af vejejeren (Vejle Kommune). Anlæg beliggende i offentlig vej skal 
som udgangspunkt medfinansieres. Vejbedene kan desuden tjene øvrige formål – fx 
rekreative eller trafikale formål. I det omfang, at vejbedene skal udformes, således at 
de også tjener rekreative og trafikale formål, skal der foretages en fordeling af 
omkostningerne, således at omkostningerne til vejbedenes afledning af tag- og 
overfladevand dækkes af Vejle Spildevand A/S, mens omkostninger til vejbedenes 
trafikale og rekreative formål dækkes af Vejle Kommune.  
 
Som følge af, at ansøgning om medfinansiering tidligst kan indgives for Vejle 
Spildevand A/S’ prisloft 2015, må Vejle Spildevand A/S maksimalt betale 75% af de 
anlægsomkostninger for vejbedene, som er nødvendige for at håndtere tag- og 
overfladevand, jf. medfinansieringsbekendtgørelsens § 4. Derimod kan Vejle 
Spildevand A/S betale 100% af de drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, som er 
nødvendige af hensyn til håndtering af tag- og overfladevand.  
 
Forsyningssekretariatet har som nævnt haft en meget liberal praksis med hensyn til, 
hvilke udgifter, som er nødvendige for at kunne håndtere tag- og overfladevand. Som 
eksempel på et lignende projekt, som har været behandlet af Forsyningssekretariatet, 
kan henvises til Forsyningssekretariatets afgørelse af 11. juli 2013 til HOFOR 
Spildevand A/S. HOFOR Spildevand A/S havde ansøgt om et projekt til etablering af 
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skybrudsledning langs en vej samt et tilhørende oversvømmelsesområde i et 
rekreativt areal. HOFOR Spildevand A/S fik lov til at indregne samtlige omkostninger 
til skybrudsledningen og etablering af engområdet med i alt 35 mio. kr. i 
spildevandstaksten. Kun udgiften på 15 mio. kr. til rekreativ forskønnelse af 
engområdet skulle afholdes af Københavns Kommune. Ligeledes var det HOFOR 
Spildevand A/S, der som udgangspunkt afholdt alle omkostninger til drift og 
vedligeholdelse, dog på nær udgifter til forskønnelse af det rekreative engområde. Det 
skal bemærkes, at HOFOR Spildevand A/S’ ansøgning var indsendt i tilknytning til 
prisloft 2014, hvorfor loftet på maksimalt 75% af anlægsinvesteringen ikke var 
gældende på daværende tidspunkt.  
 
Selvom Vejle Spildevand også skal bidrage økonomisk til vedligeholdelsesudgifterne 
ved vejbedene, er det som udgangspunkt ikke Vejle Spildevand, der skal udføre den 
faktiske vedligeholdelse af vejbedene. Det vil derimod som udgangspunkt være Vejle 
Kommune som projektejer og dermed ejer af anlægget, der skal forestå denne 
vedligeholdelse. Hvis Vejle Spildevand udfører vedligeholdelsen, vil det ifølge 
vejledningen til medfinansieringsbekendtgørelsen skulle betegnes som en tilknyttet 
aktivitet for Vejle Spildevand. Som følge af de omsætningsmæssige begrænsninger, 
der gælder for Vejle Spildevands deltagelse i tilknyttede aktiviteter, anbefaler vi derfor, 
at Vejle Kommune varetager vedligeholdelsen af vejbedene.  
 
I aftalen mellem Vejle Spildevand og Vejle Kommune skal Vejle Spildevand i 
konsekvens heraf alene forpligtes til at bidrage økonomisk til vedligeholdelse af 
vejbedene. Vejle Spildevands vedligeholdelsesudgifter kan alene angå de 
omkostninger, der er nødvendige for at sikre vejbedenes afledning af tag- og 
overfladevand. Hvis Vejle Kommune eksempelvis ønsker særlige arkitektoniske og 
rekreative forhold ved vejbedene, som kræver særlig vedligeholdelse, er det Vejle 
Kommune, som skal afholde udgifterne hertil.  

5. Alternativ til medfinansiering – delt ejerskab til det spildevandstekniske 
anlæg 

Et alternativ til etablering af vejbedene og/eller de rekreative arealer hos ØsterBO 
efter medfinansieringsbekendtgørelsen kunne være at etablere anlægget som et 
spildvandsanlæg med delt ejerskab, således som det kendes fra Rabalder Parken i 
Roskilde. Konkret indebærer denne løsning, at der etableres et anlæg, som både 
fungerer som et traditionelt spildevandsanlæg og som ”noget andet” – fx en 
skateboardrampe. Anlægget ejes i fællesskab mellem spildevandsselskabet, for så 
vidt angår den spildevandstekniske del, og en anden ejer for den resterende del. 
Ligeledes deles udgifterne til vedligeholdelse mellem parterne.  
 
En forudsætning for at lave en aftale om et delt spildevandsteknisk anlæg er, at Vejle 
Spildevand A/S skal være ejer af anlægget. Konkret betyder det, at der kan bestå en 
udstykningspligt for ØsterBO, hvor dele af deres ejendom udstykkes til 
forsinkelsesbassin, eller ØsterBO må tåle, at der tinglyses en servitut på selskabets 
ejendom, som giver Vejle Spildevand ret til at have anlægget liggende på/i ØsterBOs 
ejendom.  
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Vejle Spildevand må ved en aftale om et delt spildevandsteknisk anlæg fortsat kun 
finansiere etableringen og vedligeholdelse af de dele af anlægget, som er 
spildevandsmæssig begrundet. Såfremt ØsterBO ønsker, at anlægget skal have en 
bestemt udformning - eksempelvis ud fra en række arkitektoniske hensyn - er det 
ØsterBO, som må afholde udgifterne herved. Ligeledes er det ØsterBO, som må 
afholde udgiften, hvis ØsterBO ønsker et andet serviceniveau end Vejle Spildevands 
almindelige serviceniveau.  
 
For så vidt angår vejbede vil de næppe kunne etableres som et delt 
spildevandsteknisk anlæg, hvis bedet skal etableres i vejareal. Alene kommuner må 
være ejer af et offentligt vejareal. Hvis kommunen er villig hertil, vil der muligvis kunne 
foretages udstykning fra vejarealet.   
 
I forhold til de planlagte løsninger i projektet for Østbyparken er det dog vores 
vurdering, at en løsning med fælles ejerskab vil være besværlig, da det for det første 
vil være vanskeligt at afgrænse de spildevandsforsyningsmæssige dele fra de 
rekreative, ligesom størsteparten af anlæggene er beliggende på private arealer, 
hvilket fx vil nødvendiggøre deklarering eller eventuel egentlig udstykning af 
arealerne, hvor anlæggene er beliggende.  
 
Såfremt Forsyningssekretariatet og/eller Naturstyrelsen ikke vil anerkende ØsterBOs 
gårdanlæg som rekreative områder, kunne en alternativ mulighed dog være at 
etablere projektet som et spildevandsteknisk anlæg med delt ejerskab.  

6. Ansøgning til Forsyningssekretariatet og anbefaling til det videre forløb 

6.1 Ansøgning til Forsyningssekretariatet 

Vejle Spildevand skal fremsende ansøgning om medfinansiering til 
Forsyningssekretariatet senest den 15. april for, at et projekt kan indgå i Vejle 
Spildevands prisloft for det kommende år. 
Vejle Spildevands ansøgning skal indeholde en projektbeskrivelse. Af 
Forsyningssekretariatets vejledning om klimatilpasningsprojekter fremgår det, at 
projektbeskrivelsen skal indeholde oplysninger om projektets formål og tiltag, 
projektets levetid, hvilket serviceniveau, der søges opnået, samt oplysning om, 
hvordan projektet opnår dette serviceniveau gennem den fulde levetid. 
 
Vejle Spildevands ansøgning skal endvidere indeholde et budget for det ansøgte 
projekt, som i vejledningen er benævnt som det ”alternative projekt”. Budgettet skal 
være fordelt på omkostninger til investering, drift og vedligeholdelse, jf. 
medfinansieringsbekendtgørelsens § 6, stk. 1, nr. 1.  
 
I forbindelse med budgettet skal Vejle Spildevand foretage en begrundet fordeling af 
omkostningerne mellem selskabet og projektejer – dvs. Vejle Kommune henholdsvis 
ØsterBO.  
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Fordelingen sker efter medfinansieringsbekendtgørelsens § 3 for ØsterBO og § 4 for 
Vejle Kommune. Som ovenfor beskrevet medfører denne fordeling følgende: 
 

 For projekter i rekreative områder vil Vejle Spildevand kun kunne 
medfinansiere den andel af et projekts omkostninger, som alene kan henledes 
til håndtering af tag- og overfladevand. Disse omkostninger er i 
medfinansieringsbekendtgørelsen defineret som ”meromkostninger”, jf. § 3, 
stk. 1.  
 

 For projekter i veje, med opstart efter 1. januar 2015, vil 
spildevandsselskaberne kunne medfinansiere 75% af 
investeringsomkostningerne, som er nødvendige af hensyn til håndtering af 
tag- og overfladevand, jf. § 4, stk. 1, og alle andre omkostninger vedrørende 
drift og vedligeholdelse, som er nødvendige af hensyn til håndtering af tag- og 
overfladevand.   

 
Ved vurderingen af, hvilke omkostninger, der kan karakteriseres som nødvendige af 
hensyn til håndteringen af tag- og overfladevand, lægges der vægt på, at 
håndteringen af tag- og overfladevand ikke ville kunne finde sted, hvis de 
pågældende omkostninger ikke blev afholdt.  
 
Forsyningssekretariatet har som nævnt ovenfor hidtil været relativ liberal med hensyn 
til, hvad sekretariatet ville godkende som en nødvendig omkostning til håndtering af 
tag- og overfladevand.  
 
Vejle Spildevands ansøgning skal desuden indeholde en overslagsberegning af 
omkostningerne til den billigst mulige løsning ved sædvanlig afhjælpning, som 
indeholder det samme serviceniveau som det alternative projekt, jf. 
medfinansieringsbekendtgørelsens § 6, stk. 1, nr. 1, og § 6, stk. 2. Denne beregning 
skal anvendes til at vurdere, hvorvidt det alternative projekt er omkostningseffektivt i 
forhold til den billigst mulige sædvanlige afhjælpningsløsning. Oplysningerne om 
omkostninger til sædvanlig afhjælpning tager ofte udgangspunkt i etablering af større 
dimensionerede rør samt brønde. Opgørelsen skal ikke alene indeholde udgiften til 
anlægsinvesteringen, men tillige udgiften til vedligeholdelse over dets levetid. F.eks. 
vil udgifterne til sædvanlig afhjælpning skulle omfatte etablering af arbejdsplads, 
forberedelse, interimsforanstaltninger (midlertidig afledning af vand), opgravning og 
bortkørsel af eksisterende rør og brønde, etablering af nye rør og brønde, 
jordarbejder, omlægning af vandledning, etablering af nyt udløbsbygværk, 
reetablering af areal samt projektering, udbud og tilsyn og løbende vedligeholdelse. 
 
Endelig skal Vejle Spildevands ansøgning indeholde en dokumentation for projektets 
omkostningseffektivitet. Det følger af medfinansieringsbekendtgørelsens § 6, stk. 2, at 
sammenligningen af det alternative projekt og den sædvanlige afhjælpning skal ske 
ved at opgøre og sammenligne nutidsværdierne af de to projekter. Herved kan 
omkostningseffektiviteten for det alternative klimatilpasningsprojekt opgøres. Af 
Forsyningssekretariatets vejledning om klimatilpasningsprojekter fremgår det, at to 
projekter med forskellige levetider, anlægsomkostninger og driftsomkostninger kan 
sammenlignes ved at bruge den årlige ækvivalente annuitetsmetode (Equivalent 
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Annual Annuity, EAA). Her beregnes, hvad den årlige betaling til et projekt vil være i 
den situation, hvor projektet ville blive gentaget i det uendelige. 
 
Udover ovennævnte oplysninger skal Vejle Spildevand som tidligere nævnt tillige 
indsende:  
 

 Dokumentation for kommunal beslutning om, at projektet er hensigtsmæssigt 
og omkostningseffektivt, jf. ovenfor i afsnit 3.3. 

 Aftale mellem projektejer(ne) og Vejle Spildevand, jf. ovenfor i afsnit 3.4. 
 
Forsyningssekretariatets stillingtagen til indberetninger til prisloftet for det følgende år 
kan imidlertid først forventes at foreligge i løbet af efteråret (inden 15. september).  
 
 

6.2 Anbefaling til det videre forløb 

Som anført er det vores anbefaling, at der udarbejdes en aftale for hvert af de tre 
delprojekter:  
 

 Vejbedene 
 Gårdanlæggene 
 Det grønne ubebyggede område  

 
Foreløbige udkast til sådanne aftaler vedlægges. Der er taget udgangspunkt i 
Naturstyrelsens forslag til standardkontrakt. Anvendelse af dette forslag forenkler 
processen, da der heri er taget højde for de krav, som aftalen iht. bekendtgørelsen 
skal indeholde, ligesom det også i øvrigt er vores opfattelse, at hovedparten af 
medfinansieringsprojekter efter bekendtgørelsen tage udgangspunkt heri.   
 
Vedlagte udkast til aftaler, skal tilrettes og ”forfines” i løbet af processen, hvorfor 
udkastene alene er af foreløbig karakter. 

 
I relation til det videre forløb skal følgende herefter afklares: 
 

 Eventuel undersøgelse af om parkeringsarealerne i gårdhaverne, hvor der 
påtænkes etableret permeabel belægning, helt eller delvist er udlagt til privat 
fællesvej, idet det i givet fald må overvejes om, der kan etableres et særskilt 
projekt i relation hertil i medfør af medfinansieringsbekendtgørelsens § 4 
 

 På grundlag af de endelige projekter må det afklares, om disse svarer til 
serviceniveauet for Vejle Spildevand iht. spildevandsplanen, eller om der er 
tale om medfinansieringsprojekter med højere servicemål end det, som aktuelt 
gælder for Vejle Spildevand. I sidstnævnte tilfælde skal der tages stilling til om, 
om der skal ske ændring af spildevandsplanen mht. serviceniveau, eller om 
forbedringer ud over gældende niveau skal betales af projektejeren (dvs. 
ØsterBO hhv. Vejle Kommune).  
 

 Stillingtagen til, om der også i øvrigt skal udarbejdes tillæg til 
spildevandsplanen for de tre projekter, således at dette tillæg kan fremsendes 
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som en kommunal beslutning sammen med indberetningen til 
Forsyningssekretariatet. 

 
 Stillingtagen til, om der skal indhentes en vejledende udtalelse fra 

Naturstyrelsen, om ØsterBOs gårdanlæg kan anses som rekreative arealer. Vi 
anbefaler umiddelbart, at en sådan udtalelse indhentes, og udarbejder gerne 
et udkast hertil, hvor der samtidig argumenteres nærmere for, at der er tale om 
rekreative arealer i bekendtgørelsens forstand. 
 

 Undersøgelser vedrørende de samlede omkostninger ved de tre projekter, 
herunder til investering og til drift og vedligeholdelse. 

 
 Undersøgelser vedrørende fordelingen af omkostningerne ved de tre projekter, 

dvs. hvilke omkostninger, som Vejle Spildevand kan medfinansiere: 
 

o Ad ØsterBOs projekter: Meromkostningerne ved, at projekterne 
håndterer tag- og overfladevand, hvilket formentlig kan betyde alle 
omkostningerne, undtagen de omkostninger, der har rekreative og 
forskønnelsesmæssige formål. 
 

o Ad Vejle Kommunes vejprojekt: Omkostningerne ved at håndtere tag- 
og overfladevand i projektet, dog maksimalt 75% af de samlede 
investeringsomkostninger, men mulighed for 100% af 
driftsomkostningerne til håndtering af tag- og overfladevand.  

 
 Undersøgelserne af Vejle Spildevands omkostninger til sædvanlige 

afhjælpningsforanstaltninger 
 

 Beregning af projekternes omkostningseffektivitet 
 

 Færdiggørelse af aftalerne mellem parterne – hvilket imidlertid forudsætter, at 
der foreligger oplysninger om de omkostningsmæssige forhold, idet 
oplysninger om investeringsomkostninger, vedligeholdelsesomkostninger og 
omkostningerne ved sædvanlige afhjælpningsforanstaltninger skal indarbejdes 
i aftalen. 

 
 Indsendelse af ansøgning til Forsyningssekretariatet senest den 15. april for, 

at et projekt kan indgå i Vejle Spildevands prisloft for det kommende år 
 

Som det fremgår, er en række af ovenstående afklaringspunkter af teknisk og 
økonomisk karakter, hvorfor det antagelig i første omgang vil være Rambøll og Vejle 
Spildevand, som kan forholde sig hertil. 

 
 
 



Kontraktparadigmer 
FOR SAMARBEJDE OG ØKONOMI 

Udarbejdet af Advokatfirmaet Energi & Miljø





 

Kontrakt 1 
 
   

Mellem 
 

Vejle Spildevand A/S 
CVR nr. 32882064 

Toldbodvej 20 
7100 Vejle 

(Herefter: Spildevandsforsyningsselskabet) 
 

og 
 

Vejle Kommune  
CVR nr. 29189900 

Skolegade 1 
7100 Vejle 

(Herefter: Projektejer) 
 

(tilsammen: ”Parterne”) 
 

   
i henhold til bekendtgørelse nr. 89 af 30. januar 2013 om spildevandsforsyningsselskabers medfinansie-
ring af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand (herefter "bekendtgørelsen")  
 
om  
 
etablering, drift og vedligeholdelse af LAR-anlæg i offentlige vejarealer i Valløesgade og Ørsteds-
gade i Vejle (herefter ”Projektet”).  
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1. PROJEKTET 

Indledning 
Parterne samarbejder om Projektet på de vilkår, som fremgår af denne aftale. Projektet er nærmere be-
skrevet i bilag 1 [bilag 1 skal indeholde en nærmere beskrivelse af Projektet, herunder på hvilken måde 
og i hvilket omfang Projektet håndterer tag- og overfladevand, og hvilket serviceniveau, der søges op-
nået med Projektet].   
 
Selve det fysiske anlæg, der indgår i Projektet, benævnes herefter ”Projektanlægget”. Projektejer ejer 
Projektanlægget.   
 
Som det fremgår af bilag 1 omfatter projektet LAR-anlæg i form af anlæg af regnbede/kanaler i offent-
lige vejarealer i Valløesgade og Ørstedsgade i Vejle, jf. nærmere indtegningen heraf på oversigtskortet i 
bilag 1, og som parterne har forudsat er omfattet af bekendtgørelsens § 4.  
 
Projektet er det ene af tre sammenhængende projekter, hvor der er indgået aftale mellem Vejle Spilde-
vand A/S som spildevandsforsyningsselskab og Vejle Kommune henholdsvis ØsterBO som projektejere 
vedrørende klimatilpasning i Østbykvarteret i Vejle, nemlig: 
 

- LAR-anlæg i offentlige vejarealer i Valløesgade og Ørstedsgade i Vejle med Vejle Kommune 
som projektejer (projektet omfattet af nærværende kontrakt) 

- LAR-anlæg i private rekreative arealer imellem karréerne i Østbykvarteret i Vejle med ØsterBO 
som projektejer  

- LAR-anlæg på et privat rekreativt areal syd for karrébebyggelsen i Østbykvarteret  med Østerbo 
som projektejer 

 
Overordnet formål 
Formålet med Projektet er at gennemføre en klimatilpasning og fremtidssikring [ALT: skybrudssikring] i 
forhold til opstuvninger og oversvømmelse af Valløesgade og Ørstedsgade (Projektområdet). [Indsæt 
eventuelt anden eller præciseret formål] 
 
Projektområdet er på grund af sin terrænmæssigt lave beliggenhed tæt på Vejle Fjord aktuelt og potenti-
elt truet af oversvømmelser, herunder blandt andet i forbindelse med ekstreme nedbørssituationer eller 
tøbrud. Problemerne med håndteringen af tag- og overfladevand forventes blot fremadrettet at ville ud-
gøre større og større udfordringer på grund af klimaændringer. [Indsæt eventuelt mere eller andet her-
om] 
 
Projektets forventede gennemførelse 
Det er forudsat, at Projektet skal gennemføres samtidig med to øvrige LAR-projekter omtalt ovenfor. 
 
Projekterne bliver indbyrdes sammenhængende, og de fysiske anlæg ifølge de tre projekter tilkobles 
hinanden.  
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Det er hensigten, at tag- og overfladevand fra Boligforeningen ØsterBOs arealer nord for Projektområ-
det via åbne anlæg på overfladen skal kunne ledes til Projektanlægget, der består af vejbede i den ene 
side af Valløesgade og Østergade, og herefter videreføres med henblik på udledning til recipienten, Vej-
le Havn. Både i Projektanlægget og i Boligforeningen ØsterBOs LAR-anlæg vil der ske en naturlig ned-
sivning og fordampning af tag- og overfladevandet. [Er beskrivelsen af projektets udførelse korrekt og 
fyldestgørende?] 
 
Betingelse om godkendelse af sammenhængende LAR-projekter 
Da Projektanlægget af spildevandstekniske årsager skal være sammenhængende med Boligforeningen 
ØsterBOs LAR-anlæg for at kunne lede tag- og overfladevandet til recipienten, er det Parternes forud-
sætning, at alle tre projekter i sin helhed kan godkendes af Forsyningssekretariatet. 
 
Der henvises til betingelsen om Forsyningssekretariatets godkendelse i denne aftales § 4 for så vidt an-
går det tilfælde, at et eller flere af de tre projekter ikke godkendes, således at der meddeles Spildevands-
forsyningsselskabet et tillæg til selskabets prisloft.  
  
2. SPILDEVANDSFORSYNINGSSELSKABETS MEDFINANSIERING 

Spildevandsforsyningsselskabet formål med Projektet er [Indsæt en nærmere beskrivelse af Vejle Spil-
devands formål med Projektet – fx sikre overholdelse af serviceniveau for afløbssystemet, således at 
opstuvning forekommer sjældnere end hvert 5. år i det separatkloakerede projektområde]  
 
Spildevandsforsyningsselskabet medfinansierer Projektet. Spildevandsforsyningsselskabet har intet ejer-
skab til Projektanlægget. 
 
Projektet er et projekt i og på veje, jf. bekendtgørelsens § 4, og Spildevandsforsyningsselskabet betaler 
de omkostninger, der er nødvendige af hensyn til håndteringen af tag- og overfladevand, jf. nedenfor 
punkt 3. [Bemærk: dog højst 75% af investeringsomkostningerne, hvorom der indgås aftale senere end 
1. januar 2015] 
 
3. OMKOSTNINGER 

3.1 Investeringsomkostninger 
Det er Parternes vurdering, at den samlede pris for etablering af Projektanlægget vil være kr. [  ] (inve-
steringsomkostningerne). Dette er baseret på [Indsæt en nærmere beskrivelse af forudsætningerne for 
Parternes vurdering med opgørelse af forventede investeringsomkostninger, herunder henvisning til et 
bilag med budget for Projektanlæggets etablering i nutidsværdier. Beskrivelsen skal indeholde angivel-
se af eventuel usikkerhed knyttet til investeringsomkostningerne, herunder usikkerhed knyttet til resulta-
tet af et udbud af arbejdet med etablering af projektanlægget.] 
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Budgettet, jf. bilag 2, (herefter ”Budgettet”), indeholder en opdeling af de enkelte investeringsomkost-
ninger, som er nødvendige af hensyn til håndteringen af tag- og overfladevand, og andre omkostninger. 
Budgettet indeholder desuden en begrundelse for opdelingen af investeringsomkostningerne.  
 
Spildevandsforsyningsselskabet afholder samtlige investeringsomkostninger, som er nødvendige af hen-
syn til håndteringen af tag- og overfladevand på anslået kr. [INDSÆT], jf. Budgettet, mens Projektejer 
afholder alle øvrige investeringsomkostninger på anslået kr. [INDSÆT], jf. Budgettet. [Bemærk: Højst 
75%, hvis aftalen indgås efter 1. januar 2015.] 
 
3.2 Drifts- og vedligeholdelsesomkostninger 
Budgettet indeholder en opgørelse af Projektanlæggets forventede levetid på [INDSÆT] år samt en op-
gørelse i nutidsværdier af de forventede årlige drifts- og vedligeholdelsesomkostninger i den forventede 
levetid. Budgettet indeholder endvidere en opdeling af de drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, som 
er nødvendige af hensyn til håndteringen af tag- og overfladevand, og andre omkostninger. Budgettet 
indeholder desuden en begrundelse for opdelingen af drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne.  
 
Spildevandsforsyningsselskabet afholder alle drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, som er nødven-
dige af hensyn til håndteringen af tag- og overfladevand. Hvis en drifts- eller vedligeholdelsesomkost-
ning ikke kan henføres til specifikke dele af de Projektanlæg, som er omfattet af bekendtgørelsens § 4, 
er omkostningen i Budgettet fordelt forholdsmæssigt mellem Parterne i henhold til fordelingen af inve-
steringsomkostningerne, jf. punkt 3.1.  
 
3.3 Alternativer 
Som bilag 3 til denne aftale er vedlagt Spildevandsforsyningsselskabet beskrivelse af sædvanlige af-
hjælpsforanstaltninger, det vil sige de arbejder, som Spildevandsforsyningsselskabet som alternativ til 
denne aftale selv skulle have udført til afhjælpning af kapacitetsproblemer til opnåelse af samme ser-
viceniveau, som opnås ved Projektet, og med lavest mulige omkostninger.  
 
Beskrivelsen af den sædvanlige afhjælpsforanstaltning skal være egnet til at sammenligne Projektet med 
serviceniveau for og formål med den sædvanlige afhjælpsforanstaltning.  
 
Beskrivelsen indeholder en sammenligning af investerings-, vedligeholdelses- og driftsomkostningerne 
for sådanne sædvanlige afhjælpsforanstaltninger med investerings-, vedligeholdelses- og driftsomkost-
ningerne i Budgettet, jf. punkt 3.1 og 3.2.  
 
Sammenligningen er opgjort i nutidsværdier, jf. bekendtgørelsens § 6, stk. 2. Det fremgår af sammen-
ligningen, at Spildevandsforsyningsselskabet samlede forventede omkostninger til Projektet vil være kr. 
[INDSÆT] mindre end de samlede forventede omkostninger til sædvanlige afhjælpningsforanstaltninger 
i hele Projektanlæggets forventede levetid. 
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4. ANSØGNING OM TILLÆG TIL PRISLOFT.  

Denne aftale er fra Spildevandsforsyningsselskabet side betinget af, at Spildevandsforsyningsselskabet 
kan indregne alle sine omkostninger til Projektet, jf. punkt 3.1 og 3.2, i bidrag efter betalingslovens § 1, 
stk. 4. 
 
Spildevandsforsyningsselskabet indleverer, jf. bekendtgørelsens § 7, efter denne aftales indgåelse an-
søgning til Forsyningssekretariatet om tillæg til prisloft, jf. vandsektorlovens § 6.  
 
Ansøgningen vedlægges denne aftale med bilag, herunder den som bilag 4 vedlagte dokumentation for 
opfyldelsen af bekendtgørelsens § 8 og § 9 (kommunal beslutning om, at kommunen anser Projektet 
som hensigtsmæssigt og omkostningseffektivt mv.) og de som bilag 5 vedlagte øvrige oplysninger, som 
er nødvendige af hensyn til indregning i prisloftet, herunder oplysninger om overholdelse af reglerne i 
kapitel 2 og 3 i bekendtgørelse om driftsomkostninger til gennemførelse af miljømål og servicemål, jf. 
bekendtgørelsens § 6, stk. 1, nr. 3 og 4.  
  
Hvis Forsyningssekretariatet godkender det ønskede tillæg til prisloftet, igangsættes Projektet under 
forudsætning af, at Forsyningssekretariatet ligeledes godkender det ønskede tillæg til prisloftet angående 
de øvrige to LAR-projekter, som er indbyrdes sammenhængende med Projektanlægget i nærværende 
Projekt, jf. betingelsen straks nedenfor.  
 
Hvis Forsyningssekretariatets ikke godkender det ønskede tillæg til prisloftet, bortfalder denne aftale i 
sin helhed, uden at Parterne i den anledning kan gøre krav gældende mod hinanden. Tilsvarende gælder, 
hvis Forsyningssekretariatet ikke godkender de to LAR-projekter, som er beskrevet i denne aftales ind-
ledning, og som er indbyrdes sammenhængende med Projektanlægget i nærværende Projekt. Parterne 
bør dog loyalt drøfte muligheden for at ændre Projektet, herunder denne aftale, hvis der er grund til at 
tro, at Forsyningssekretariatet herefter vil tillade det ønskede tillæg til prisloftet, og hvis Parterne stadig 
kan få opfyldt deres formål med Projektet uanset ændringerne. 
 
5. PROJEKTANLÆGGETS ETABLERING 

Som bilag 6 vedlægges tidsplan for Projektet. Som det fremgår af tidsplanen, forventes etableringen af 
Projektanlægget igangsat den [INDSÆT] og afsluttet den [INDSÆT].  
 
Projektejer varetager og styrer alle dele af etableringen af egne Projektanlæg, herunder, men ikke be-
grænset til, indhentelse af fornødne tilladelser, gennemførelse af udbud og indgåelse af kontrakter om 
etableringen.  
 
Spildevandsforsyningsselskabet skal i hele etableringsfasen stå til rådighed for drøftelser med Projekte-
jer om Projektet.  
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Spildevandsforsyningsselskabet bærer ikke noget ansvar over for Projektejers kontraktparter og tredje-
mand vedrørende etableringen.  
 
6. PROJEKTRAPPORTERING OG -REGNSKAB 

Projektejer aflægger under Projektanlæggets etablering senest 1 måned efter udgangen af hvert kvartal 
rapport til Spildevandsforsyningsselskabet om Projektet, herunder navnlig om tidsplanens og Budgettets 
overholdelse.  
 
Snarest muligt og senest 2 måneder efter, at etableringen af Projektanlægget er gennemført, aflægger 
Projektejer projektregnskab med oplysning om de samlede udgifter. Projektregnskabet opstilles så vidt 
muligt på samme måde som Budgettet.  
 
Spildevandsforsyningsselskabet skal gøre eventuelle indsigelser vedrørende projektregnskabet gældende 
senest 2 måneder efter modtagelsen, med mindre der er tale om indsigelser, som Spildevandsforsynings-
selskabet ikke burde være blevet opmærksom på.  
 
7. PROJEKTETS DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE 

Projektejer driver og vedligeholder Projektanlægget i hele anlæggenes levetid, så de lever op til Spilde-
vandsforsyningsselskabets forudsætninger om dets håndtering af tag- og overfladevand, jf. punkt 1, og 
således at anlægget stedse er i lovlig stand i enhver henseende. Herunder forestår Projektejer ombygnin-
ger m.v. af egne anlæg, der måtte være nødvendige til opfyldelse af senere påbud vedrørende anlægge-
ne. 
  
Senest den 1. april hvert år aflægger Projektejer regnskab for driften af Projektanlægget for det forløbne 
kalenderår samt en redegørelse for driften. Det skal af regnskabet fremgå, hvilke udgifter der skal afhol-
des af Spildevandsforsyningsselskabet. Samtidig sender Projektejer budget for driften af Projektanlæg-
get for det igangværende kalenderår til Spildevandsforsyningsselskabet.  
 
Herudover orienterer Projektejer Spildevandsforsyningsselskabet om Projektanlæggets drift og økono-
mi, når der er særlig anledning hertil.  
 
Projektejer skal på Spildevandsforsyningsselskabets anmodning give oplysninger om Projektanlæggets 
drift og økonomi, ligesom Spildevandsforsyningsselskabet efter anmodning skal have adgang til at be-
sigtige Projektanlægget. 
 
Projektejer er forpligtet til at lade Spildevandsforsyningsselskabet forestå drift og vedligeholdelse, som 
Projektejer har forsømt at udføre i henhold til denne aftale, herunder at give Spildevandsforsyningssel-
skabet - eller den som Spildevandsforsyningsselskabet måtte antage hertil - adgang til Projektanlægget i 
fornødent omfang. 
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8. ÆNDRING AF OMKOSTNINGER 

Parterne betaler deres andel af omkostningerne til Projektet i overensstemmelse med de faktiske investe-
rings-, drifts- og vedligeholdelsesomkostninger. Hvis de faktiske omkostninger til Projektet bliver stør-
re, end de estimerede omkostninger i Budgettet, skal fordyrelsen betales af den Part, som ifølge be-
kendtgørelsens § 3 og § 4 skal betale den pågældende omkostningstype, jf. punkt 3.1 og 3.2, og bespa-
relser fordeles efter samme princip.  
 
Projektejer dækker i alle tilfælde fordyrelser, som skyldes Projektejers fejl eller forsømmelser, og Spil-
devandsforsyningsselskabet betaler i ingen tilfælde fordyrelser, i det omfang dette vil føre til, at Spilde-
vandsforsyningsselskabets samlede omkostninger til Projektet vil blive større end omkostningerne til 
sædvanlig afhjælpning, således som omkostningerne til sædvanlig afhjælpning er opgjort i bilag 3. 
 
9. BETALING TIL PROJEKTEJER 

Enten (hvis Projektejer finansier investeringsomkostningerne ved lån): Projektejer finansierer investe-
ringsomkostningerne til Projektet med lån på kr. [INDSÆT] [Indsæt nærmere om lånet – eller lånene, 
hvis kommunen og ØBO finansiere sine anlæg med hver sit lån]. Lånet afvikles over [INDSÆT] og ren-
ten er på [INDSÆT]. I hele lånets løbetid, dog ikke over 25 år, betaler Spildevandsforsyningsselskabet 
den del af afdrag og renter, som forholdsmæssigt svarer til Spildevandsforsyningsselskabet andel af 
investeringsomkostningerne, jf. punkt 3.1. Spildevandsforsyningsselskabet betaler ikke nogen del af 
renter på lånet, som ligger forud for Forsyningssekretariatets afgørelse, jf. punkt 4, eller i øvrigt renter 
eller afdrag, hvis Forsyningssekretariatet ikke tillader tillægget til prisloftet.  
 
Eller (hvis Projektejer ikke finansierer investeringsomkostningerne ved lån): Spildevandsforsyningssel-
skabets andel af investeringsomkostningerne, jf. punkt 3.1, betales til Projektejer over en periode på 
[mellem 10 og 25 år] med lige store årlige beløb fra tidspunktet for Forsyningssekretariatets afgørelse 
om at tillade tillægget til prisloftet, jf. punkt 4.  
 
I øvrigt betaler Spildevandsforsyningsselskabet sin andel af investeringsomkostningerne til Projektet, 
efterhånden som de afholdes af Projektejer.  
 
Vejle Spildevand betaler efter anmodning fra hver af Projektejer én gang årligt sin andel af drifts- og 
vedligeholdelsesomkostningerne til Projektet på baggrund af regnskab fra Projektejer, jf. punkt 7.  
 
10. ÆNDRINGER OG NEDLÆGGELSE AF PROJEKT  

10.1 Tilladte ændringer 
Projektejer kan efter etableringen foretage ændringer af Projektanlægget, som ikke forringer Projektan-
læggets evne til at håndtere tag- og overfladevand i forhold til det forudsatte i projektbeskrivelsen i bilag 
1. Hvis driften eller vedligeholdelsen af et af Projektanlæggene fordyres som følge heraf, afholder Pro-
jektejer alle disse meromkostninger. Hvis omkostningerne til driften eller vedligeholdelsen af Projektan-
lægget sænkes som følge af ændringen, og hvis besparelsen vedrører omkostninger, som Spildevands-
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forsyningsselskabet skal afholde, sænkes Spildevandsforsyningsselskabets andel af omkostningerne 
tilsvarende.   
 
Spildevandsforsyningsselskabet skal orienteres om alle ændringer af Projektanlægget, bortset fra æn-
dringer som led i almindelig drift og vedligehold af Projektanlægget, og gives rimelig frist til at reagere, 
hvis ændringerne efter Spildevandsforsyningsselskabets opfattelse kan forringe Projektanlægets evne til 
at håndtere tag- og overfladevand. 
 
10.2 Projektejers nedlæggelse (opsigelse) 
Projektejerne kan med 3 års varsel til udgangen af et kalenderår nedlægge Projektanlægget og dermed 
opsige denne aftale. Nedlæggelse omfatter også den situation, hvor Projektanlægget ændres, så det ikke 
længere håndterer tag- og overfladevand i forhold til det forudsatte i projektbeskrivelsen i bilag 1, jf. 
dog punkt 10.4 nedenfor. 
 
Varslet på 3 år er aftalt for at give Spildevandsforsyningsselskabet fornøden tid til at finde alternativer 
til Projektet, og Parterne bør ved nedlæggelse drøfte, hvordan nedlæggelse sker bedst muligt for begge 
Parter, herunder om nedlæggelse kan ske med andet varsel end 3 år.  
 
Hvis Projektanlægget nedlægges, ophører Spildevandsforsyningsselskabets pligt til at betale sin for-
holdsmæssige andel af investerings- og driftsomkostninger, jf. punkt 9, fra det tidspunkt, hvor nedlæg-
gelsen eller ændringen bliver effektueret.  
 
Herudover skal Projektejer tilbagebetale Spildevandsforsyningsselskabet den del af investeringsomkost-
ningerne, jf. punkt 3.1, som Spildevandsforsyningsselskabet ikke får gavn af. Tilbagebetalingens stør-
relse fastsættes ved at fordele nutidsværdien af samtlige de betalinger af investeringsomkostninger, som 
Spildevandsforsyningsselskabet skulle have foretaget i medfør af punkt 9 i hele Projektanlæggenes 
estimerede levetid. I det omfang Spildevandsforsyningsselskabet i Projektanlæggenes faktiske levetid 
har betalt mere af investeringsomkostningerne efter punkt 9, end en fordeling af investeringsomkostnin-
gerne over hele Projektanlæggets levetid fører til, tilbagebetales overskudsbeløbet. 
 
10.3 Spildevandsforsyningsselskabets opsigelse  
Spildevandsforsyningsselskabet kan med 1 års varsel til udgangen af et kalenderår opsige denne aftale.   
 
Ved ophør skal Spildevandsforsyningsselskabet betale Projektejers tab ved aftalens ophør, herunder 
nutidsværdien af alle udestående betalinger for investeringsomkostninger, jf. punkt 9, samt kompensati-
on for fremtidige manglende betalinger af drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, i det omfang Projek-
tejer kan godtgøre et tab herved.  
 
10.4 Ændret Projekt 
Hvis en ændring af Projektanlægget vil forringe, men ikke fjerne, Projektanlægets evne til at håndtere 
tag- og overfladevand, kan Parterne aftale, at Projektet skal fortsætte, hvis Parterne kan enes om en løs-
ning, hvor Spildevandsforsyningsselskabets samlede andel af investeringsomkostningerne og driftsom-
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kostningerne, jf. punkt 3.1 og 3.2, reduceres på baggrund af kapacitetsændringen. For meget betalte 
investeringsomkostninger tilbagebetales til Spildevandsforsyningsselskabet og/eller fratrækkes i kom-
mende betalinger, jf. punkt 9. Spildevandsforsyningsselskabets andel af driftsomkostningerne reduceres 
fremadrettet. En sådan ændringsaftale indgås med forbehold for Forsyningssekretariatets godkendelse. 
 
11. MISLIGHOLDELSE 

Begge Parter kan opsige aftalen med 1 måneds skriftligt varsel i tilfælde af en anden Parts væsentlige 
eller gentagne misligholdelse. Hvis afhjælpning er mulig, ophører aftalen dog ikke, hvis den mislighol-
dende Part inden fristens udløb har afhjulpet det forhold, som opsigelsen beror på.  
 
Hvis Spildevandsforsyningsselskabet opsiger aftalen, ophører Spildevandsforsyningsselskabets pligt til 
at betale sin forholdsmæssige andel af investerings- og driftsomkostninger, og Projektejer skal tilbage-
betale den del af investeringsomkostningerne, jf. punkt 3.1, som Spildevandsforsyningsselskabet ikke 
får gavn af. Tilbagebetalingens størrelse fastsættes ved at fordele nutidsværdien af samtlige de betalin-
ger af investeringsomkostninger, som Spildevandsforsyningsselskabet skulle have foretaget i medfør af 
punkt 9 i hele Projektanlæggets estimerede levetid. I det omfang Spildevandsforsyningsselskabet i Pro-
jektanlæggets faktiske levetid har betalt mere af investeringsomkostningerne efter punkt 9, end en forde-
ling af investeringsomkostningerne over hele Projektanlæggets levetid fører til, tilbagebetales over-
skudsbeløbet.  
 
Herudover skal Projektejer betale Spildevandsforsyningsselskabets øvrige tab ved aftalens ophør efter 
dansk rets almindelige regler.  
 
Hvis Projektejer opsiger aftalen på baggrund af Spildevandsforsyningsselskabets misligholdelse, skal 
Spildevandsforsyningsselskabet betale Projektejers tab ved aftalens ophør, herunder nutidsværdien af 
alle udestående betalinger for investeringsomkostninger, jf. punkt 9, samt erstatning for fremtidige 
manglende betalinger af drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, i det omfang Projektejer kan godtgøre 
et tab herved.  
 
12. ANSVAR 

Projektejer dækker omkostninger til udbedring af skader på Projektanlægget, der er forårsaget ved uagt-
somhed eller forsæt fra Projektejer, dennes repræsentanters eller ansattes side. 
 
13. FORSIKRING  

Projektanlægget skal være forsikret mod brand [?]. [Indsæt eventuelt øvrige relevante forsikringer, her-
under for ejendommen hvorpå Projektanlægget er beliggende]. Projektejer holder til enhver tid Vejle 
Spildevandsforsyningsselskabet orienteret om, hvilke forsikringer, der er tegnet vedrørende Projektan-
lægget. 
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14. EJERFORHOLD  

Projektanlægget er en del af ejendommen [matr.nr./specifikation af den offentlige vej], jf. tinglysnings-
lovens § 38, og tilhører som sådan den til enhver tid værende ejer af ejendommen. Ejeren kan ikke ved 
pantsætning, salg eller lignende disponere særskilt over Projektanlægget. 
 
Det påhviler Projektejer at påse ved ejerskifte, at den nye ejer påtager sig Projektejers forpligtelser i 
henhold til denne aftale. Projektejer kan ikke overdrage betalingsforpligtelser.  
 
15. TINGLYSNING [UDGÅR HVIS VEJAREAL IKKE ER MATRIKULERET] 

Denne aftale kan af Spildevandsforsyningsselskabet tinglyses på ejendommen [matr.nr.], således at så-
ledes at aftalen får virkning for den til enhver tid værende ejer af [matr.nr.]. 
  
Såfremt aftalen ophører, foranlediger Spildevandsforsyningsselskabet aftalen aflyst. 
 
16. TVISTER 

Tvister i henhold til denne aftale, som ikke kan afklares i mindelighed af Parterne, kan af hver Parter 
indbringes for de almindelige domstole.  
 
 
 
 
[Sted og dato]    [Sted og dato] 
 
 
 
________________   ________________ 
[Vejle Spildevand A/S]   [Vejle Kommune ] 
 
 
 
 
 



 

Kontrakt 2 
 
   

Mellem 
 

Vejle Spildevand A/S 
CVR nr. 32882064 

Toldbodvej 20 
7100 Vejle 

(Herefter: Spildevandsforsyningsselskabet) 
 

og 
 

Boligforeningen ØsterBO A.M.B.A. 
CVR nr. 14905618 
Treschowsgade 4 

7100 Vejle 
 (Herefter: Projektejer) 

 
(tilsammen: ”Parterne”) 

 
   
i henhold til bekendtgørelse nr. 89 af 30. januar 2013 om spildevandsforsyningsselskabers medfinansie-
ring af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand (herefter "bekendtgørelsen")  
 
om  
 
etablering, drift og vedligeholdelse af LAR-anlæg på et privat rekreativt areal syd for karrébebyg-
gelsen i Østbykvarteret i Vejle (herefter ”Projektet”).  
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1. PROJEKTET 

Indledning 
Parterne samarbejder om Projektet på de vilkår, som fremgår af denne aftale. Projektet er nærmere be-
skrevet i bilag 1 [bilag 1 skal indeholde en nærmere beskrivelse af Projektet, herunder på hvilken måde 
og i hvilket omfang Projektet håndterer tag- og overfladevand, og hvilket serviceniveau, der søges op-
nået med Projektet].   
 
Selve det fysiske anlæg, der indgår i Projektet, benævnes herefter ”Projektanlægget”. Projektejer ejer 
Projektanlægget.   
 
Som det fremgår af bilag 1 omfatter projektet LAR-anlæg på et privat rekreativt areal syd for karrébe-
byggelsen i Østbykvarteret i Vejle, jf. nærmere indtegningen heraf på oversigtskortet i bilag 1, som par-
terne har forudsat er rekreative arealer omfattet af bekendtgørelsens § 3.  
 
Projektet er det ene af tre sammenhængende projekter, hvor der er indgået aftale mellem Vejle Spilde-
vand A/S som spildevandsforsyningsselskab og Vejle Kommune henholdsvis ØsterBO som projektejere 
vedrørende klimatilpasning i Østbykvarteret i Vejle, nemlig: 
 

- LAR-anlæg i offentlige vejarealer i Valløesgade og Ørstedsgade i Vejle med Vejle Kommune 
som projektejer 

- LAR-anlæg i private rekreative arealer imellem karréerne i Østbykvarteret i Vejle med ØsterBO 
som projektejer  

- LAR-anlæg på et privat rekreativt areal syd for karrébebyggelsen i Østbykvarteret  med Østerbo 
som projektejer (projektet omfattet af nærværende kontrakt) 

 
Baggrund og formål 
Formålet med Projektet er at gennemføre en klimatilpasning og fremtidssikring i forhold til mulige 
oversvømmelsessituationer af Østbykvarteret i Vejle. [Indsæt eventuelt anden eller præciseret formål] 
 
Projektområdet udgør en hel bydel, hvor der bor ca. 2000 beboere. På grund af sin terrænmæssigt lave 
beliggenhed, tæt på Vejle Fjord, er projektområdet aktuelt og potentielt truet af oversvømmelser, herun-
der blandt andet i forbindelse med ekstreme nedbørssituationer eller tøbrud.  
 
Således oplever Projektejer i forbindelse med kraftige nedbørsmængder allerede problemer med over-
svømmede kældre, opstuvning af vand og oversvømmede udendørsarealer i bebyggelsen. Problemerne 
med håndteringen af tag- og overfladevand forventes blot fremadrettet at ville udgøre større og større 
udfordringer på grund af klimaændringer mv. [Indsæt eventuelt mere eller andet herom] 
 
Projektets forventede gennemførelse 
Det er forudsat, at Projektet skal gennemføres samtidig med to øvrige LAR-projekter omtalt ovenfor.  
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Projekterne bliver indbyrdes sammenhængende, og de fysiske anlæg ifølge de tre projekter tilkobles 
hinanden.  
 
Det er hensigten, at tag- og overfladevand fra Boligforeningen ØsterBOs gårdarealer i Projektområdets 
nordlige del skal kunne ledes via åbne anlæg på overfladen til Vejle Kommunes projektanlæg (vejbede) 
i Valløesgade og Ørstedsgade. Herfra skal tag- og overfladevandet kunne videreføres til Projektanlægget 
ifølge dette projekt med henblik på endelig udledning til recipienten, Vejle Havn, efter en forsinkelse, 
fordampning og nedsivning af en del af vandet i Projektanlægget. Der vil ske en tilsvarende behandling 
af tag- og overfladevandet i de øvrige projektanlæg. [Er beskrivelsen af projektets udførelse korrekt og 
fyldestgørende?] 
 
Betingelse om godkendelse af sammenhængende LAR-projekter 
Da Projektanlægget af spildevandstekniske årsager skal være sammenhængende med de to øvrige LAR-
anlæg for at kunne lede tag- og overfladevandet til recipienten, er det Parternes forudsætning, at alle tre 
projekter i sin helhed kan godkendes af Forsyningssekretariatet, således at der meddeles Spildevands-
forsyningsselskabet et tillæg til selskabets prisloft. 
 
Der henvises til betingelsen om Forsyningssekretariatets godkendelse i denne aftales § 4 for så vidt an-
går det tilfælde, at et eller flere af de tre projekter ikke godkendes.  
  
2. SPILDEVANDSFORSYNINGSSELSKABETS MEDFINANSIERING 

Spildevandsforsyningsselskabet formål med Projektet er [Indsæt en nærmere beskrivelse af Vejle Spil-
devands formål med Projektet – fx sikre overholdelse af serviceniveau for afløbssystemet, således at 
opstuvning forekommer sjældnere end hvert 5. år i det separatkloakerede projektområde. Dette projekt 
angår et større privat areal, hvorfor beskrivelsen af Vejle Spildevands formål er særlig væsentligt her, 
da det er vanskeligt umiddelbart at se, hvilken sædvanlig kloakløsning, der kunne etableres i stedet, 
ligesom det helt grundlæggende er vanskeligt at se spildevandsselskabets interesser i området. Således 
bør det beskrives nærmere, hvilket system, der aflastes ved projektets gennemførelse – fx kloak i vej 
nedenfor arealet – og hvad der skulle have været etableret i stedet.]  
 
Spildevandsforsyningsselskabet medfinansierer Projektet. Spildevandsforsyningsselskabet har intet ejer-
skab til Projektanlægget. 
 
Projektet er et projekt rekreative områder, jf. bekendtgørelsens § 3, og Spildevandsforsyningsselskabet 
betaler de meromkostninger, der er nødvendige af hensyn til håndtering af tag- og overfladevand, jf. 
nedenfor punkt 3.  
 
3. OMKOSTNINGER 

3.1 Investeringsomkostninger 
Det er Parternes vurdering, at den samlede pris for etablering af Projektanlægget vil være kr. [  ] (inve-
steringsomkostningerne). Dette er baseret på [Indsæt en nærmere beskrivelse af forudsætningerne for 
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Parternes vurdering med opgørelse af forventede investeringsomkostninger, herunder henvisning til et 
bilag med budget for Projektanlæggets etablering i nutidsværdier. Beskrivelsen skal indeholde angivel-
se af eventuel usikkerhed knyttet til investeringsomkostningerne, herunder usikkerhed knyttet til resulta-
tet af et udbud af arbejdet med etablering af projektanlægget.] 
 
Budgettet, jf. bilag 2, (herefter ”Budgettet”), indeholder en opdeling af de enkelte investeringsomkost-
ninger, som er nødvendige af hensyn til håndteringen af tag- og overfladevand, og andre omkostninger. 
Budgettet indeholder desuden en begrundelse for opdelingen af investeringsomkostningerne.  
 
Herudover angiver Budgettet, hvilke af investeringsomkostningerne, der er meromkostninger, jf. punkt 
2. Spildevandsforsyningsselskabet afholder samtlige af disse meromkostninger på anslået kr. [IND-
SÆT], jf. Budgettet, mens Projektejer afholder alle øvrige investeringsomkostninger på anslået kr. 
[INDSÆT], jf. Budgettet 
3.2 Drifts- og vedligeholdelsesomkostninger 
Budgettet indeholder en opgørelse af Projektanlæggets forventede levetid på [INDSÆT] år samt en op-
gørelse i nutidsværdier af de forventede årlige drifts- og vedligeholdelsesomkostninger i den forventede 
levetid. Budgettet indeholder endvidere en opdeling af de drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, som 
er nødvendige af hensyn til håndteringen af tag- og overfladevand, og andre omkostninger. Budgettet 
indeholder desuden en begrundelse for opdelingen af drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne.  
 
Herudover angiver Budgettet, hvilke af i drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, der er meromkost-
ninger, jf. punkt 2. Spildevandsforsyningsselskabet afholder samtlige af disse meromkostninger. Hvis en 
drifts- eller vedligeholdelsesomkostning ikke kan henføres til specifikke dele af Projektanlægget, er 
omkostningen i Budgettet fordelt forholdsmæssigt mellem Parterne i henhold til fordelingen af investe-
ringsomkostningerne, jf. punkt 3.1. 
 
3.3 Alternativer 
Som bilag 3 til denne aftale er vedlagt Spildevandsforsyningsselskabet beskrivelse af sædvanlige af-
hjælpsforanstaltninger, det vil sige de arbejder, som Spildevandsforsyningsselskabet som alternativ til 
denne aftale selv skulle have udført til afhjælpning af kapacitetsproblemer til opnåelse af samme ser-
viceniveau, som opnås ved Projektet, og med lavest mulige omkostninger.  
 
Beskrivelsen af den sædvanlige afhjælpsforanstaltning skal være egnet til at sammenligne Projektet med 
serviceniveau for og formål med den sædvanlige afhjælpsforanstaltning.  
 
Beskrivelsen indeholder en sammenligning af investerings-, vedligeholdelses- og driftsomkostningerne 
for sådanne sædvanlige afhjælpsforanstaltninger med investerings-, vedligeholdelses- og driftsomkost-
ningerne i Budgettet, jf. punkt 3.1 og 3.2.  
 
Sammenligningen er opgjort i nutidsværdier, jf. bekendtgørelsens § 6, stk. 2. Det fremgår af sammen-
ligningen, at Spildevandsforsyningsselskabet samlede forventede omkostninger til Projektet vil være kr. 
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[INDSÆT] mindre end de samlede forventede omkostninger til sædvanlige afhjælpningsforanstaltninger 
i hele Projektanlæggets forventede levetid. 
 
4. ANSØGNING OM TILLÆG TIL PRISLOFT.  

Denne aftale er fra Spildevandsforsyningsselskabet side betinget af, at Spildevandsforsyningsselskabet 
kan indregne alle sine omkostninger til Projektet, jf. punkt 3.1 og 3.2, i bidrag efter betalingslovens § 1, 
stk. 4. 
 
Spildevandsforsyningsselskabet indleverer, jf. bekendtgørelsens § 7, efter denne aftales indgåelse an-
søgning til Forsyningssekretariatet om tillæg til prisloft, jf. vandsektorlovens § 6.  
 
Ansøgningen vedlægges denne aftale med bilag, herunder den som bilag 4 vedlagte dokumentation for 
opfyldelsen af bekendtgørelsens § 8 og § 9 (kommunal beslutning om, at kommunen anser Projektet 
som hensigtsmæssigt og omkostningseffektivt mv.) og de som bilag 5 vedlagte øvrige oplysninger, som 
er nødvendige af hensyn til indregning i prisloftet, herunder oplysninger om overholdelse af reglerne i 
kapitel 2 og 3 i bekendtgørelse om driftsomkostninger til gennemførelse af miljømål og servicemål, jf. 
bekendtgørelsens § 6, stk. 1, nr. 3 og 4.  
  
Hvis Forsyningssekretariatet godkender det ønskede tillæg til prisloftet, igangsættes Projektet under 
forudsætning af, at Forsyningssekretariatet ligeledes godkender det ønskede tillæg til prisloftet angående 
de øvrige to LAR-projekter, som er indbyrdes sammenhængende med Projektanlægget i nærværende 
Projekt, jf. betingelsen straks nedenfor.  
 
Hvis Forsyningssekretariatets ikke godkender det ønskede tillæg til prisloftet, bortfalder denne aftale i 
sin helhed, uden at Parterne i den anledning kan gøre krav gældende mod hinanden. Tilsvarende gælder, 
hvis Forsyningssekretariatet ikke godkender de to LAR-projekter, som er beskrevet i denne aftales ind-
ledning, og som er indbyrdes sammenhængende med Projektanlægget i nærværende Projekt. Parterne 
bør dog loyalt drøfte muligheden for at ændre Projektet, herunder denne aftale, hvis der er grund til at 
tro, at Forsyningssekretariatet herefter vil tillade det ønskede tillæg til prisloftet, og hvis Parterne stadig 
kan få opfyldt deres formål med Projektet uanset ændringerne. 
 
5. PROJEKTANLÆGGETS ETABLERING 

Som bilag 6 vedlægges tidsplan for Projektet. Som det fremgår af tidsplanen, forventes etableringen af 
Projektanlægget igangsat den [INDSÆT] og afsluttet den [INDSÆT].  
 
Projektejer varetager og styrer alle dele af etableringen af egne Projektanlæg, herunder, men ikke be-
grænset til, indhentelse af fornødne tilladelser, gennemførelse af udbud og indgåelse af kontrakter om 
etableringen.  
 



 

 
 
 
 
 
 

Side 8/12 

Spildevandsforsyningsselskabet skal i hele etableringsfasen stå til rådighed for drøftelser med Projekte-
jer om Projektet.  
 
Spildevandsforsyningsselskabet bærer ikke noget ansvar over for Projektejers kontraktparter og tredje-
mand vedrørende etableringen.  
 
6. PROJEKTRAPPORTERING OG -REGNSKAB 

Projektejer aflægger under Projektanlæggets etablering senest 1 måned efter udgangen af hvert kvartal 
rapport til Spildevandsforsyningsselskabet om Projektet, herunder navnlig om tidsplanens og Budgettets 
overholdelse.  
 
Snarest muligt og senest 2 måneder efter, at etableringen af Projektanlægget er gennemført, aflægger 
Projektejer projektregnskab med oplysning om de samlede udgifter. Projektregnskabet opstilles så vidt 
muligt på samme måde som Budgettet.  
 
Spildevandsforsyningsselskabet skal gøre eventuelle indsigelser vedrørende projektregnskabet gældende 
senest 2 måneder efter modtagelsen, med mindre der er tale om indsigelser, som Spildevandsforsynings-
selskabet ikke burde være blevet opmærksom på.  
 
7. PROJEKTETS DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE 

Projektejer driver og vedligeholder Projektanlægget i hele anlæggenes levetid, så de lever op til Spilde-
vandsforsyningsselskabets forudsætninger om dets håndtering af tag- og overfladevand, jf. punkt 1, og 
således at anlægget stedse er i lovlig stand i enhver henseende. Herunder forestår Projektejer ombygnin-
ger m.v. af egne anlæg, der måtte være nødvendige til opfyldelse af senere påbud vedrørende anlægge-
ne. 
  
Senest den 1. april hvert år aflægger Projektejer regnskab for driften af Projektanlægget for det forløbne 
kalenderår samt en redegørelse for driften. Det skal af regnskabet fremgå, hvilke udgifter der skal afhol-
des af Spildevandsforsyningsselskabet. Samtidig sender Projektejer budget for driften af Projektanlæg-
get for det igangværende kalenderår til Spildevandsforsyningsselskabet.  
 
Herudover orienterer Projektejer Spildevandsforsyningsselskabet om Projektanlæggets drift og økono-
mi, når der er særlig anledning hertil.  
 
Projektejer skal på Spildevandsforsyningsselskabets anmodning give oplysninger om Projektanlæggets 
drift og økonomi, ligesom Spildevandsforsyningsselskabet efter anmodning skal have adgang til at be-
sigtige Projektanlægget. 
 
Projektejer er forpligtet til at lade Spildevandsforsyningsselskabet forestå drift og vedligeholdelse, som 
Projektejer har forsømt at udføre i henhold til denne aftale, herunder at give Spildevandsforsyningssel-
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skabet - eller den som Spildevandsforsyningsselskabet måtte antage hertil - adgang til Projektanlægget i 
fornødent omfang. 
 
8. ÆNDRING AF OMKOSTNINGER 

Parterne betaler deres andel af omkostningerne til Projektet i overensstemmelse med de faktiske investe-
rings-, drifts- og vedligeholdelsesomkostninger. Hvis de faktiske omkostninger til Projektet bliver stør-
re, end de estimerede omkostninger i Budgettet, skal fordyrelsen betales af den Part, som ifølge be-
kendtgørelsens § 3 og § 4 skal betale den pågældende omkostningstype, jf. punkt 3.1 og 3.2, og bespa-
relser fordeles efter samme princip.  
 
Projektejer dækker i alle tilfælde fordyrelser, som skyldes Projektejers fejl eller forsømmelser, og Spil-
devandsforsyningsselskabet betaler i ingen tilfælde fordyrelser, i det omfang dette vil føre til, at Spilde-
vandsforsyningsselskabets samlede omkostninger til Projektet vil blive større end omkostningerne til 
sædvanlig afhjælpning, således som omkostningerne til sædvanlig afhjælpning er opgjort i bilag 3. 
 
9. BETALING TIL PROJEKTEJER 

Enten (hvis Projektejer finansier investeringsomkostningerne ved lån): Projektejer finansierer investe-
ringsomkostningerne til Projektet med lån på kr. [INDSÆT] [Indsæt nærmere om lånet – eller lånene, 
hvis ØsterBO finansierer sine anlæg med hver sit lån]. Lånet afvikles over [INDSÆT] og renten er på 
[INDSÆT]. I hele lånets løbetid, dog ikke over 25 år, betaler Spildevandsforsyningsselskabet den del af 
afdrag og renter, som forholdsmæssigt svarer til Spildevandsforsyningsselskabet andel af investerings-
omkostningerne, jf. punkt 3.1. Spildevandsforsyningsselskabet betaler ikke nogen del af renter på lånet, 
som ligger forud for Forsyningssekretariatets afgørelse, jf. punkt 4, eller i øvrigt renter eller afdrag, hvis 
Forsyningssekretariatet ikke tillader tillægget til prisloftet.  
 
Eller (hvis Projektejer ikke finansierer investeringsomkostningerne ved lån): Spildevandsforsyningssel-
skabets andel af investeringsomkostningerne, jf. punkt 3.1, betales til Projektejer over en periode på 
[mellem 10 og 25 år] med lige store årlige beløb fra tidspunktet for Forsyningssekretariatets afgørelse 
om at tillade tillægget til prisloftet, jf. punkt 4.  
 
I øvrigt betaler Spildevandsforsyningsselskabet sin andel af investeringsomkostningerne til Projektet, 
efterhånden som de afholdes af Projektejer.  
 
Vejle Spildevand betaler efter anmodning fra hver af Projektejer én gang årligt sin andel af drifts- og 
vedligeholdelsesomkostningerne til Projektet på baggrund af regnskab fra Projektejer, jf. punkt 7.  
 
10. ÆNDRINGER OG NEDLÆGGELSE AF PROJEKT  

10.1 Tilladte ændringer 
Projektejer kan efter etableringen foretage ændringer af Projektanlægget, som ikke forringer Projektan-
læggets evne til at håndtere tag- og overfladevand i forhold til det forudsatte i projektbeskrivelsen i bilag 
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1. Hvis driften eller vedligeholdelsen af et af Projektanlæggene fordyres som følge heraf, afholder Pro-
jektejer alle disse meromkostninger. Hvis omkostningerne til driften eller vedligeholdelsen af Projektan-
lægget sænkes som følge af ændringen, og hvis besparelsen vedrører omkostninger, som Spildevands-
forsyningsselskabet skal afholde, sænkes Spildevandsforsyningsselskabets andel af omkostningerne 
tilsvarende.   
 
Spildevandsforsyningsselskabet skal orienteres om alle ændringer af Projektanlægget, bortset fra æn-
dringer som led i almindelig drift og vedligehold af Projektanlægget, og gives rimelig frist til at reagere, 
hvis ændringerne efter Spildevandsforsyningsselskabets opfattelse kan forringe Projektanlægets evne til 
at håndtere tag- og overfladevand. 
 
10.2 Projektejers nedlæggelse (opsigelse) 
Projektejerne kan med 3 års varsel til udgangen af et kalenderår nedlægge Projektanlægget og dermed 
opsige denne aftale. Nedlæggelse omfatter også den situation, hvor Projektanlægget ændres, så det ikke 
længere håndterer tag- og overfladevand i forhold til det forudsatte i projektbeskrivelsen i bilag 1, jf. 
dog punkt 10.4 nedenfor. 
 
Varslet på 3 år er aftalt for at give Spildevandsforsyningsselskabet fornøden tid til at finde alternativer 
til Projektet, og Parterne bør ved nedlæggelse drøfte, hvordan nedlæggelse sker bedst muligt for begge 
Parter, herunder om nedlæggelse kan ske med andet varsel end 3 år.  
 
Hvis Projektanlægget nedlægges, ophører Spildevandsforsyningsselskabets pligt til at betale sin for-
holdsmæssige andel af investerings- og driftsomkostninger, jf. punkt 9, fra det tidspunkt, hvor nedlæg-
gelsen eller ændringen bliver effektueret.  
 
Herudover skal Projektejer tilbagebetale Spildevandsforsyningsselskabet den del af investeringsomkost-
ningerne, jf. punkt 3.1, som Spildevandsforsyningsselskabet ikke får gavn af. Tilbagebetalingens stør-
relse fastsættes ved at fordele nutidsværdien af samtlige de betalinger af investeringsomkostninger, som 
Spildevandsforsyningsselskabet skulle have foretaget i medfør af punkt 9 i hele Projektanlæggenes 
estimerede levetid. I det omfang Spildevandsforsyningsselskabet i Projektanlæggenes faktiske levetid 
har betalt mere af investeringsomkostningerne efter punkt 9, end en fordeling af investeringsomkostnin-
gerne over hele Projektanlæggets levetid fører til, tilbagebetales overskudsbeløbet. 
 
10.3 Spildevandsforsyningsselskabets opsigelse  
Spildevandsforsyningsselskabet kan med 1 års varsel til udgangen af et kalenderår opsige denne aftale.   
 
Ved ophør skal Spildevandsforsyningsselskabet betale Projektejers tab ved aftalens ophør, herunder 
nutidsværdien af alle udestående betalinger for investeringsomkostninger, jf. punkt 9, samt kompensati-
on for fremtidige manglende betalinger af drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, i det omfang Projek-
tejer kan godtgøre et tab herved.  
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10.4 Ændret Projekt 
Hvis en ændring af Projektanlægget vil forringe, men ikke fjerne, Projektanlægets evne til at håndtere 
tag- og overfladevand, kan Parterne aftale, at Projektet skal fortsætte, hvis Parterne kan enes om en løs-
ning, hvor Spildevandsforsyningsselskabets samlede andel af investeringsomkostningerne og driftsom-
kostningerne, jf. punkt 3.1 og 3.2, reduceres på baggrund af kapacitetsændringen. For meget betalte 
investeringsomkostninger tilbagebetales til Spildevandsforsyningsselskabet og/eller fratrækkes i kom-
mende betalinger, jf. punkt 9. Spildevandsforsyningsselskabets andel af driftsomkostningerne reduceres 
fremadrettet. En sådan ændringsaftale indgås med forbehold for Forsyningssekretariatets godkendelse. 
 
11. MISLIGHOLDELSE 

Begge Parter kan opsige aftalen med 1 måneds skriftligt varsel i tilfælde af en anden Parts væsentlige 
eller gentagne misligholdelse. Hvis afhjælpning er mulig, ophører aftalen dog ikke, hvis den mislighol-
dende Part inden fristens udløb har afhjulpet det forhold, som opsigelsen beror på.  
 
Hvis Spildevandsforsyningsselskabet opsiger aftalen, ophører Spildevandsforsyningsselskabets pligt til 
at betale sin forholdsmæssige andel af investerings- og driftsomkostninger, og Projektejer skal tilbage-
betale den del af investeringsomkostningerne, jf. punkt 3.1, som Spildevandsforsyningsselskabet ikke 
får gavn af. Tilbagebetalingens størrelse fastsættes ved at fordele nutidsværdien af samtlige de betalin-
ger af investeringsomkostninger, som Spildevandsforsyningsselskabet skulle have foretaget i medfør af 
punkt 9 i hele Projektanlæggets estimerede levetid. I det omfang Spildevandsforsyningsselskabet i Pro-
jektanlæggets faktiske levetid har betalt mere af investeringsomkostningerne efter punkt 9, end en forde-
ling af investeringsomkostningerne over hele Projektanlæggets levetid fører til, tilbagebetales over-
skudsbeløbet.  
 
Herudover skal Projektejer betale Spildevandsforsyningsselskabets øvrige tab ved aftalens ophør efter 
dansk rets almindelige regler.  
 
Hvis Projektejer opsiger aftalen på baggrund af Spildevandsforsyningsselskabets misligholdelse, skal 
Spildevandsforsyningsselskabet betale Projektejers tab ved aftalens ophør, herunder nutidsværdien af 
alle udestående betalinger for investeringsomkostninger, jf. punkt 9, samt erstatning for fremtidige 
manglende betalinger af drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, i det omfang Projektejer kan godtgøre 
et tab herved.  
 
12. ANSVAR 

Projektejer dækker omkostninger til udbedring af skader på Projektanlægget, der er forårsaget ved uagt-
somhed eller forsæt fra Projektejer, dennes repræsentanters eller ansattes side. 
 
13. FORSIKRING  

Projektanlægget skal være forsikret mod brand [?]. [Indsæt eventuelt øvrige relevante forsikringer, her-
under for ejendommen hvorpå Projektanlægget er beliggende]. Projektejer holder til enhver tid Vejle 
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Spildevandsforsyningsselskabet orienteret om, hvilke forsikringer, der er tegnet vedrørende Projektan-
lægget. 
 
14. EJERFORHOLD  

Projektanlægget er en del af ejendommen [matr.nr.], jf. tinglysningslovens § 38, og tilhører som sådan 
den til enhver tid værende ejer af ejendommen. Ejeren kan ikke ved pantsætning, salg eller lignende 
disponere særskilt over Projektanlægget. 
 
Det påhviler Projektejer at påse ved ejerskifte, at den nye ejer påtager sig Projektejers forpligtelser i 
henhold til denne aftale. Projektejer kan ikke overdrage betalingsforpligtelser.  
 
15. TINGLYSNING 

Denne aftale kan af Spildevandsforsyningsselskabet tinglyses på ejendommen [matr.nr.], således at så-
ledes at aftalen får virkning for den til enhver tid værende ejer af [matr.nr.]. 
  
Såfremt aftalen ophører, foranlediger Spildevandsforsyningsselskabet aftalen aflyst. 
 
16. TVISTER 

Tvister i henhold til denne aftale, som ikke kan afklares i mindelighed af Parterne, kan af hver Parter 
indbringes for de almindelige domstole.  
 
 
 
 
[Sted og dato]    [Sted og dato] 
 
 
 
________________   ________________ 
[Vejle Spildevand A/S]   [Boligforeningen ØsterBO A.M.B.A.] 
 
 
 
 
 



 

Kontrakt 3 
 
   

Mellem 
 

Vejle Spildevand A/S 
CVR nr. 32882064 

Toldbodvej 20 
7100 Vejle 

(Herefter: Spildevandsforsyningsselskabet) 
 

og 
 

Boligforeningen ØsterBO A.M.B.A. 
CVR nr. 14905618 
Treschowsgade 4 

7100 Vejle 
 (Herefter: Projektejer) 

 
(tilsammen: ”Parterne”) 

 
   
i henhold til bekendtgørelse nr. 89 af 30. januar 2013 om spildevandsforsyningsselskabers medfinansie-
ring af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand (herefter "bekendtgørelsen")  
 
om  
 
etablering, drift og vedligeholdelse af LAR-anlæg i private rekreative arealer imellem karréerne i 
Østbykvarteret i Vejle (herefter ”Projektet”).  
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1. PROJEKTET 

Indledning 
Parterne samarbejder om Projektet på de vilkår, som fremgår af denne aftale. Projektet er nærmere be-
skrevet i bilag 1 [bilag 1 skal indeholde en nærmere beskrivelse af Projektet, herunder på hvilken måde 
og i hvilket omfang Projektet håndterer tag- og overfladevand, og hvilket serviceniveau, der søges op-
nået med Projektet].   
 
Selve det fysiske anlæg, der indgår i Projektet, benævnes herefter ”Projektanlægget”. Projektejer ejer 
Projektanlægget.   
 
Som det fremgår af bilag 1 omfatter projektet LAR-anlæg i private rekreative arealer imellem karréerne 
i Østbyparken i Vejle, jf. nærmere indtegningen heraf på oversigtskortet i bilag 1, som parterne har 
forudsat er rekreative arealer omfattet af bekendtgørelsens § 3.  
 
Projektet er det ene af tre sammenhængende projekter, hvor der er indgået aftale mellem Vejle Spilde-
vand A/S som spildevandsforsyningsselskab og Vejle Kommune henholdsvis ØsterBO som projektejere 
vedrørende klimatilpasning i Østbyparken i Vejle, nemlig: 
 

- LAR-anlæg i offentlige vejarealer i Valløesgade og Ørstedsgade i Vejle med Vejle Kommune 
som projektejer 

- LAR-anlæg i private rekreative arealer imellem karréerne i Østbyparken i Vejle med ØsterBO 
som projektejer (projektet omfattet af nærværende kontrakt) 

- LAR-anlæg på et privat rekreativt areal syd for karrébebyggelsen i Østbyparken  med Østerbo 
som projektejer 

 
Baggrund og formål 
Formålet med Projektet er at gennemføre en klimatilpasning og fremtidssikring i forhold til mulige 
oversvømmelsessituationer af Østbyparken i Vejle. [Indsæt eventuelt anden eller præciseret formål] 
 
Projektområdet udgør en hel bydel, hvor der bor ca. 2000 beboere. På grund af sin terrænmæssigt lave 
beliggenhed, tæt på Vejle Fjord, er projektområdet aktuelt og potentielt truet af oversvømmelser, herun-
der blandt andet i forbindelse med ekstreme nedbørssituationer eller tøbrud.  
 
Således oplever Projektejer i forbindelse med kraftige nedbørsmængder allerede problemer med over-
svømmede kældre, opstuvning af vand og oversvømmede udendørsarealer i bebyggelsen. Problemerne 
med håndteringen af tag- og overfladevand forventes blot fremadrettet at ville udgøre større og større 
udfordringer på grund af klimaændringer mv. [Indsæt eventuelt mere eller andet herom] 
 
Projektets forventede gennemførelse 
Det er forudsat, at Projektet skal gennemføres samtidig med to øvrige LAR-projekter omtalt ovenfor.  
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Projekterne bliver indbyrdes sammenhængende, og de fysiske anlæg ifølge de tre projekter tilkobles 
hinanden.  
 
Det er hensigten, at tag- og overfladevand fra Projektanlægget ifølge dette projekt skal kunne ledes via 
åbne anlæg på overfladen til Vejle Kommunes projektanlæg (vejbede) i Valløesgade og Ørstedsgade. 
Herfra skal tag- og overfladevandet kunne videreføres til Projektejers anlæg beliggende i et rekreativt 
areal i projektområdets sydlige del med henblik på endelig udledning til recipienten, Vejle Havn. I alle 
anlæggene sker der en forsinkelse, fordampning og/eller nedsivning af en del af tag- og overfladevandet. 
[Er beskrivelsen af projektets udførelse korrekt og fyldestgørende?] 
 
Betingelse om godkendelse af sammenhængende LAR-projekter 
Da Projektanlægget af spildevandstekniske årsager skal være sammenhængende med de to øvrige LAR-
anlæg for at kunne lede tag- og overfladevandet til recipienten, er det Parternes forudsætning, at alle tre 
projekter i sin helhed kan godkendes af Forsyningssekretariatet, således at der meddeles Spildevands-
forsyningsselskabet et tillæg til selskabets prisloft. 
 
Der henvises til betingelsen om Forsyningssekretariatets godkendelse i denne aftales § 4 for så vidt an-
går det tilfælde, at et eller flere af de tre projekter ikke godkendes.  
  
2. SPILDEVANDSFORSYNINGSSELSKABETS MEDFINANSIERING 

Spildevandsforsyningsselskabet formål med Projektet er [Indsæt en nærmere beskrivelse af Vejle Spil-
devands formål med Projektet – fx sikre overholdelse af serviceniveau for afløbssystemet, således at 
opstuvning forekommer sjældnere end hvert 5. år i det separatkloakerede projektområde.]  
 
Spildevandsforsyningsselskabet medfinansierer Projektet. Spildevandsforsyningsselskabet har intet ejer-
skab til Projektanlægget. 
 
Projektet er et projekt rekreative områder, jf. bekendtgørelsens § 3, og Spildevandsforsyningsselskabet 
betaler de meromkostninger, der er nødvendige af hensyn til håndtering af tag- og overfladevand, jf. 
nedenfor punkt 3.  
 
3. OMKOSTNINGER 

3.1 Investeringsomkostninger 
Det er Parternes vurdering, at den samlede pris for etablering af Projektanlægget vil være kr. [  ] (inve-
steringsomkostningerne). Dette er baseret på [Indsæt en nærmere beskrivelse af forudsætningerne for 
Parternes vurdering med opgørelse af forventede investeringsomkostninger, herunder henvisning til et 
bilag med budget for Projektanlæggets etablering i nutidsværdier. Beskrivelsen skal indeholde angivel-
se af eventuel usikkerhed knyttet til investeringsomkostningerne, herunder usikkerhed knyttet til resulta-
tet af et udbud af arbejdet med etablering af projektanlægget.] 
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Budgettet, jf. bilag 2, (herefter ”Budgettet”), indeholder en opdeling af de enkelte investeringsomkost-
ninger, som er nødvendige af hensyn til håndteringen af tag- og overfladevand, og andre omkostninger. 
Budgettet indeholder desuden en begrundelse for opdelingen af investeringsomkostningerne.  
 
Herudover angiver Budgettet, hvilke af investeringsomkostningerne, der er meromkostninger, jf. punkt 
2. Spildevandsforsyningsselskabet afholder samtlige af disse meromkostninger på anslået kr. [IND-
SÆT], jf. Budgettet, mens Projektejer afholder alle øvrige investeringsomkostninger på anslået kr. 
[INDSÆT], jf. Budgettet 
 
3.2 Drifts- og vedligeholdelsesomkostninger 
Budgettet indeholder en opgørelse af Projektanlæggets forventede levetid på [INDSÆT] år samt en op-
gørelse i nutidsværdier af de forventede årlige drifts- og vedligeholdelsesomkostninger i den forventede 
levetid. Budgettet indeholder endvidere en opdeling af de drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, som 
er nødvendige af hensyn til håndteringen af tag- og overfladevand, og andre omkostninger. Budgettet 
indeholder desuden en begrundelse for opdelingen af drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne.  
 
Herudover angiver Budgettet, hvilke af i drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, der er meromkost-
ninger, jf. punkt 2. Spildevandsforsyningsselskabet afholder samtlige af disse meromkostninger. Hvis en 
drifts- eller vedligeholdelsesomkostning ikke kan henføres til specifikke dele af Projektanlægget, er 
omkostningen i Budgettet fordelt forholdsmæssigt mellem Parterne i henhold til fordelingen af investe-
ringsomkostningerne, jf. punkt 3.1. 
 
3.3 Alternativer 
Som bilag 3 til denne aftale er vedlagt Spildevandsforsyningsselskabet beskrivelse af sædvanlige af-
hjælpsforanstaltninger, det vil sige de arbejder, som Spildevandsforsyningsselskabet som alternativ til 
denne aftale selv skulle have udført til afhjælpning af kapacitetsproblemer til opnåelse af samme ser-
viceniveau, som opnås ved Projektet, og med lavest mulige omkostninger.  
 
Beskrivelsen af den sædvanlige afhjælpsforanstaltning skal være egnet til at sammenligne Projektet med 
serviceniveau for og formål med den sædvanlige afhjælpsforanstaltning.  
 
Beskrivelsen indeholder en sammenligning af investerings-, vedligeholdelses- og driftsomkostningerne 
for sådanne sædvanlige afhjælpsforanstaltninger med investerings-, vedligeholdelses- og driftsomkost-
ningerne i Budgettet, jf. punkt 3.1 og 3.2.  
 
Sammenligningen er opgjort i nutidsværdier, jf. bekendtgørelsens § 6, stk. 2. Det fremgår af sammen-
ligningen, at Spildevandsforsyningsselskabet samlede forventede omkostninger til Projektet vil være kr. 
[INDSÆT] mindre end de samlede forventede omkostninger til sædvanlige afhjælpningsforanstaltninger 
i hele Projektanlæggets forventede levetid. 
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4. ANSØGNING OM TILLÆG TIL PRISLOFT.  

Denne aftale er fra Spildevandsforsyningsselskabet side betinget af, at Spildevandsforsyningsselskabet 
kan indregne alle sine omkostninger til Projektet, jf. punkt 3.1 og 3.2, i bidrag efter betalingslovens § 1, 
stk. 4. 
 
Spildevandsforsyningsselskabet indleverer, jf. bekendtgørelsens § 7, efter denne aftales indgåelse an-
søgning til Forsyningssekretariatet om tillæg til prisloft, jf. vandsektorlovens § 6.  
 
Ansøgningen vedlægges denne aftale med bilag, herunder den som bilag 4 vedlagte dokumentation for 
opfyldelsen af bekendtgørelsens § 8 og § 9 (kommunal beslutning om, at kommunen anser Projektet 
som hensigtsmæssigt og omkostningseffektivt mv.) og de som bilag 5 vedlagte øvrige oplysninger, som 
er nødvendige af hensyn til indregning i prisloftet, herunder oplysninger om overholdelse af reglerne i 
kapitel 2 og 3 i bekendtgørelse om driftsomkostninger til gennemførelse af miljømål og servicemål, jf. 
bekendtgørelsens § 6, stk. 1, nr. 3 og 4.  
  
Hvis Forsyningssekretariatet godkender det ønskede tillæg til prisloftet, igangsættes Projektet under 
forudsætning af, at Forsyningssekretariatet ligeledes godkender det ønskede tillæg til prisloftet angående 
de øvrige to LAR-projekter, som er indbyrdes sammenhængende med Projektanlægget i nærværende 
Projekt, jf. betingelsen straks nedenfor.  
 
Hvis Forsyningssekretariatets ikke godkender det ønskede tillæg til prisloftet, bortfalder denne aftale i 
sin helhed, uden at Parterne i den anledning kan gøre krav gældende mod hinanden. Tilsvarende gælder, 
hvis Forsyningssekretariatet ikke godkender de to LAR-projekter, som er beskrevet i denne aftales ind-
ledning, og som er indbyrdes sammenhængende med Projektanlægget i nærværende Projekt. Parterne 
bør dog loyalt drøfte muligheden for at ændre Projektet, herunder denne aftale, hvis der er grund til at 
tro, at Forsyningssekretariatet herefter vil tillade det ønskede tillæg til prisloftet, og hvis Parterne stadig 
kan få opfyldt deres formål med Projektet uanset ændringerne. 
 
5. PROJEKTANLÆGGETS ETABLERING 

Som bilag 6 vedlægges tidsplan for Projektet. Som det fremgår af tidsplanen, forventes etableringen af 
Projektanlægget igangsat den [INDSÆT] og afsluttet den [INDSÆT].  
 
Projektejer varetager og styrer alle dele af etableringen af egne Projektanlæg, herunder, men ikke be-
grænset til, indhentelse af fornødne tilladelser, gennemførelse af udbud og indgåelse af kontrakter om 
etableringen.  
 
Spildevandsforsyningsselskabet skal i hele etableringsfasen stå til rådighed for drøftelser med Projekte-
jer om Projektet.  
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Spildevandsforsyningsselskabet bærer ikke noget ansvar over for Projektejers kontraktparter og tredje-
mand vedrørende etableringen.  
 
6. PROJEKTRAPPORTERING OG -REGNSKAB 

Projektejer aflægger under Projektanlæggets etablering senest 1 måned efter udgangen af hvert kvartal 
rapport til Spildevandsforsyningsselskabet om Projektet, herunder navnlig om tidsplanens og Budgettets 
overholdelse.  
 
Snarest muligt og senest 2 måneder efter, at etableringen af Projektanlægget er gennemført, aflægger 
Projektejer projektregnskab med oplysning om de samlede udgifter. Projektregnskabet opstilles så vidt 
muligt på samme måde som Budgettet.  
 
Spildevandsforsyningsselskabet skal gøre eventuelle indsigelser vedrørende projektregnskabet gældende 
senest 2 måneder efter modtagelsen, med mindre der er tale om indsigelser, som Spildevandsforsynings-
selskabet ikke burde være blevet opmærksom på.  
 
7. PROJEKTETS DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE 

Projektejer driver og vedligeholder Projektanlægget i hele anlæggenes levetid, så de lever op til Spilde-
vandsforsyningsselskabets forudsætninger om dets håndtering af tag- og overfladevand, jf. punkt 1, og 
således at anlægget stedse er i lovlig stand i enhver henseende. Herunder forestår Projektejer ombygnin-
ger m.v. af egne anlæg, der måtte være nødvendige til opfyldelse af senere påbud vedrørende anlægge-
ne. 
  
Senest den 1. april hvert år aflægger Projektejer regnskab for driften af Projektanlægget for det forløbne 
kalenderår samt en redegørelse for driften. Det skal af regnskabet fremgå, hvilke udgifter der skal afhol-
des af Spildevandsforsyningsselskabet. Samtidig sender Projektejer budget for driften af Projektanlæg-
get for det igangværende kalenderår til Spildevandsforsyningsselskabet.  
 
Herudover orienterer Projektejer Spildevandsforsyningsselskabet om Projektanlæggets drift og økono-
mi, når der er særlig anledning hertil.  
 
Projektejer skal på Spildevandsforsyningsselskabets anmodning give oplysninger om Projektanlæggets 
drift og økonomi, ligesom Spildevandsforsyningsselskabet efter anmodning skal have adgang til at be-
sigtige Projektanlægget. 
 
Projektejer er forpligtet til at lade Spildevandsforsyningsselskabet forestå drift og vedligeholdelse, som 
Projektejer har forsømt at udføre i henhold til denne aftale, herunder at give Spildevandsforsyningssel-
skabet - eller den som Spildevandsforsyningsselskabet måtte antage hertil - adgang til Projektanlægget i 
fornødent omfang. 
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8. ÆNDRING AF OMKOSTNINGER 

Parterne betaler deres andel af omkostningerne til Projektet i overensstemmelse med de faktiske investe-
rings-, drifts- og vedligeholdelsesomkostninger. Hvis de faktiske omkostninger til Projektet bliver stør-
re, end de estimerede omkostninger i Budgettet, skal fordyrelsen betales af den Part, som ifølge be-
kendtgørelsens § 3 og § 4 skal betale den pågældende omkostningstype, jf. punkt 3.1 og 3.2, og bespa-
relser fordeles efter samme princip.  
 
Projektejer dækker i alle tilfælde fordyrelser, som skyldes Projektejers fejl eller forsømmelser, og Spil-
devandsforsyningsselskabet betaler i ingen tilfælde fordyrelser, i det omfang dette vil føre til, at Spilde-
vandsforsyningsselskabets samlede omkostninger til Projektet vil blive større end omkostningerne til 
sædvanlig afhjælpning, således som omkostningerne til sædvanlig afhjælpning er opgjort i bilag 3. 
 
9. BETALING TIL PROJEKTEJER 

Enten (hvis Projektejer finansier investeringsomkostningerne ved lån): Projektejer finansierer investe-
ringsomkostningerne til Projektet med lån på kr. [INDSÆT] [Indsæt nærmere om lånet – eller lånene, 
hvis ØsterBO finansierer sine anlæg med hver sit lån]. Lånet afvikles over [INDSÆT] og renten er på 
[INDSÆT]. I hele lånets løbetid, dog ikke over 25 år, betaler Spildevandsforsyningsselskabet den del af 
afdrag og renter, som forholdsmæssigt svarer til Spildevandsforsyningsselskabet andel af investerings-
omkostningerne, jf. punkt 3.1. Spildevandsforsyningsselskabet betaler ikke nogen del af renter på lånet, 
som ligger forud for Forsyningssekretariatets afgørelse, jf. punkt 4, eller i øvrigt renter eller afdrag, hvis 
Forsyningssekretariatet ikke tillader tillægget til prisloftet.  
 
Eller (hvis Projektejer ikke finansierer investeringsomkostningerne ved lån): Spildevandsforsyningssel-
skabets andel af investeringsomkostningerne, jf. punkt 3.1, betales til Projektejer over en periode på 
[mellem 10 og 25 år] med lige store årlige beløb fra tidspunktet for Forsyningssekretariatets afgørelse 
om at tillade tillægget til prisloftet, jf. punkt 4.  
 
I øvrigt betaler Spildevandsforsyningsselskabet sin andel af investeringsomkostningerne til Projektet, 
efterhånden som de afholdes af Projektejer.  
 
Vejle Spildevand betaler efter anmodning fra hver af Projektejer én gang årligt sin andel af drifts- og 
vedligeholdelsesomkostningerne til Projektet på baggrund af regnskab fra Projektejer, jf. punkt 7.  
 
10. ÆNDRINGER OG NEDLÆGGELSE AF PROJEKT  

10.1 Tilladte ændringer 
Projektejer kan efter etableringen foretage ændringer af Projektanlægget, som ikke forringer Projektan-
læggets evne til at håndtere tag- og overfladevand i forhold til det forudsatte i projektbeskrivelsen i bilag 
1. Hvis driften eller vedligeholdelsen af et af Projektanlæggene fordyres som følge heraf, afholder Pro-
jektejer alle disse meromkostninger. Hvis omkostningerne til driften eller vedligeholdelsen af Projektan-
lægget sænkes som følge af ændringen, og hvis besparelsen vedrører omkostninger, som Spildevands-
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forsyningsselskabet skal afholde, sænkes Spildevandsforsyningsselskabets andel af omkostningerne 
tilsvarende.   
 
Spildevandsforsyningsselskabet skal orienteres om alle ændringer af Projektanlægget, bortset fra æn-
dringer som led i almindelig drift og vedligehold af Projektanlægget, og gives rimelig frist til at reagere, 
hvis ændringerne efter Spildevandsforsyningsselskabets opfattelse kan forringe Projektanlægets evne til 
at håndtere tag- og overfladevand. 
 
10.2 Projektejers nedlæggelse (opsigelse) 
Projektejerne kan med 3 års varsel til udgangen af et kalenderår nedlægge Projektanlægget og dermed 
opsige denne aftale. Nedlæggelse omfatter også den situation, hvor Projektanlægget ændres, så det ikke 
længere håndterer tag- og overfladevand i forhold til det forudsatte i projektbeskrivelsen i bilag 1, jf. 
dog punkt 10.4 nedenfor. 
 
Varslet på 3 år er aftalt for at give Spildevandsforsyningsselskabet fornøden tid til at finde alternativer 
til Projektet, og Parterne bør ved nedlæggelse drøfte, hvordan nedlæggelse sker bedst muligt for begge 
Parter, herunder om nedlæggelse kan ske med andet varsel end 3 år.  
 
Hvis Projektanlægget nedlægges, ophører Spildevandsforsyningsselskabets pligt til at betale sin for-
holdsmæssige andel af investerings- og driftsomkostninger, jf. punkt 9, fra det tidspunkt, hvor nedlæg-
gelsen eller ændringen bliver effektueret.  
 
Herudover skal Projektejer tilbagebetale Spildevandsforsyningsselskabet den del af investeringsomkost-
ningerne, jf. punkt 3.1, som Spildevandsforsyningsselskabet ikke får gavn af. Tilbagebetalingens stør-
relse fastsættes ved at fordele nutidsværdien af samtlige de betalinger af investeringsomkostninger, som 
Spildevandsforsyningsselskabet skulle have foretaget i medfør af punkt 9 i hele Projektanlæggenes 
estimerede levetid. I det omfang Spildevandsforsyningsselskabet i Projektanlæggenes faktiske levetid 
har betalt mere af investeringsomkostningerne efter punkt 9, end en fordeling af investeringsomkostnin-
gerne over hele Projektanlæggets levetid fører til, tilbagebetales overskudsbeløbet. 
 
10.3 Spildevandsforsyningsselskabets opsigelse  
Spildevandsforsyningsselskabet kan med 1 års varsel til udgangen af et kalenderår opsige denne aftale.   
 
Ved ophør skal Spildevandsforsyningsselskabet betale Projektejers tab ved aftalens ophør, herunder 
nutidsværdien af alle udestående betalinger for investeringsomkostninger, jf. punkt 9, samt kompensati-
on for fremtidige manglende betalinger af drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, i det omfang Projek-
tejer kan godtgøre et tab herved.  
 
10.4 Ændret Projekt 
Hvis en ændring af Projektanlægget vil forringe, men ikke fjerne, Projektanlægets evne til at håndtere 
tag- og overfladevand, kan Parterne aftale, at Projektet skal fortsætte, hvis Parterne kan enes om en løs-
ning, hvor Spildevandsforsyningsselskabets samlede andel af investeringsomkostningerne og driftsom-
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kostningerne, jf. punkt 3.1 og 3.2, reduceres på baggrund af kapacitetsændringen. For meget betalte 
investeringsomkostninger tilbagebetales til Spildevandsforsyningsselskabet og/eller fratrækkes i kom-
mende betalinger, jf. punkt 9. Spildevandsforsyningsselskabets andel af driftsomkostningerne reduceres 
fremadrettet. En sådan ændringsaftale indgås med forbehold for Forsyningssekretariatets godkendelse. 
 
11. MISLIGHOLDELSE 

Begge Parter kan opsige aftalen med 1 måneds skriftligt varsel i tilfælde af en anden Parts væsentlige 
eller gentagne misligholdelse. Hvis afhjælpning er mulig, ophører aftalen dog ikke, hvis den mislighol-
dende Part inden fristens udløb har afhjulpet det forhold, som opsigelsen beror på.  
 
Hvis Spildevandsforsyningsselskabet opsiger aftalen, ophører Spildevandsforsyningsselskabets pligt til 
at betale sin forholdsmæssige andel af investerings- og driftsomkostninger, og Projektejer skal tilbage-
betale den del af investeringsomkostningerne, jf. punkt 3.1, som Spildevandsforsyningsselskabet ikke 
får gavn af. Tilbagebetalingens størrelse fastsættes ved at fordele nutidsværdien af samtlige de betalin-
ger af investeringsomkostninger, som Spildevandsforsyningsselskabet skulle have foretaget i medfør af 
punkt 9 i hele Projektanlæggets estimerede levetid. I det omfang Spildevandsforsyningsselskabet i Pro-
jektanlæggets faktiske levetid har betalt mere af investeringsomkostningerne efter punkt 9, end en forde-
ling af investeringsomkostningerne over hele Projektanlæggets levetid fører til, tilbagebetales over-
skudsbeløbet.  
 
Herudover skal Projektejer betale Spildevandsforsyningsselskabets øvrige tab ved aftalens ophør efter 
dansk rets almindelige regler.  
 
Hvis Projektejer opsiger aftalen på baggrund af Spildevandsforsyningsselskabets misligholdelse, skal 
Spildevandsforsyningsselskabet betale Projektejers tab ved aftalens ophør, herunder nutidsværdien af 
alle udestående betalinger for investeringsomkostninger, jf. punkt 9, samt erstatning for fremtidige 
manglende betalinger af drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, i det omfang Projektejer kan godtgøre 
et tab herved.  
 
12. ANSVAR 

Projektejer dækker omkostninger til udbedring af skader på Projektanlægget, der er forårsaget ved uagt-
somhed eller forsæt fra Projektejer, dennes repræsentanters eller ansattes side. 
 
13. FORSIKRING  

Projektanlægget skal være forsikret mod brand [?]. [Indsæt eventuelt øvrige relevante forsikringer, her-
under for ejendommen hvorpå Projektanlægget er beliggende]. Projektejer holder til enhver tid Vejle 
Spildevandsforsyningsselskabet orienteret om, hvilke forsikringer, der er tegnet vedrørende Projektan-
lægget. 
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14. EJERFORHOLD  

Projektanlægget er en del af ejendommen [matr.nr.], jf. tinglysningslovens § 38, og tilhører som sådan 
den til enhver tid værende ejer af ejendommen. Ejeren kan ikke ved pantsætning, salg eller lignende 
disponere særskilt over Projektanlægget. 
 
Det påhviler Projektejer at påse ved ejerskifte, at den nye ejer påtager sig Projektejers forpligtelser i 
henhold til denne aftale. Projektejer kan ikke overdrage betalingsforpligtelser.  
 
15. TINGLYSNING 

Denne aftale kan af Spildevandsforsyningsselskabet tinglyses på ejendommen [matr.nr.], således at så-
ledes at aftalen får virkning for den til enhver tid værende ejer af [matr.nr.]. 
  
Såfremt aftalen ophører, foranlediger Spildevandsforsyningsselskabet aftalen aflyst. 
 
16. TVISTER 

Tvister i henhold til denne aftale, som ikke kan afklares i mindelighed af Parterne, kan af hver Parter 
indbringes for de almindelige domstole.  
 
 
 
 
[Sted og dato]    [Sted og dato] 
 
 
 
________________   ________________ 
[Vejle Spildevand A/S]   [Boligforeningen ØsterBO A.M.B.A.] 
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