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NOTAT OM INDDRAGELSE AF VEJE I KLIMAPROJEKTER
1.

INDLEDNING
HOFOR Spildevand Holding A/S (herefter "forsyningen") har anmodet os
om at vurdere muligheden for at gennemføre klimaprojekter, hvor veje,
cykelstier, rabatter mv. anvendes som skybrudsveje. Formålet er at sikre
en bedre og mere omkostningseffektiv håndtering af de øgede nedbørsmængder som følge af de senere års klimaforandringer.
Forsyningen arbejder derfor på at finde den mest hensigtsmæssige projektmodel, herunder i forhold til ejerskab, omkostningsfordeling, drift og
brug af de etablerede anlæg.
I dette notat redegør vi overordnet for fordele og ulemper ved tre mulige
projektmodeller for inddragelse af vejarealer i klimaprojekter og for de juridiske forhold, som forsyningen og vejejerne bør undersøge nærmere, inden de igangsætter konkrete projekter.

2.

GENERELT OM VEJLOVGIVNINGEN
Uanset hvilken af de tre projektmodeller, forsyningen vil arbejde videre
med, er det væsentligt at de enkelte projekter tager højde for, at vejlovgivningen er indrettet med fokus på færdselsmæssige hensyn. Dette gælder
uanset om der er tale om private eller offentlige vejarealer (kørebane, cykelsti, fortov, parkeringsplads mv.) Vejlovgivningen er ikke udarbejdet
med tanke på, at vejene kan anvendes til andre formål end færdsel og
rummer kun begrænsede muligheder for, at andre end vejmyndigheder og
trafikanter permanent kan råde over vejarealerne.
Vejlovgivningen har først og fremmest til formål at sikre, at vejenes tilstand er forsvarlig af hensyn til den almindelige færdsel, og at området er
så let administrerbart for vejbestyrelserne som muligt. Herudover varetager lovgivningen en række hensyn til grundejere, herunder retten til at
(gen)erhverve nedlagt vejareal, der grænser op til grundejerens ejendom.
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Selvom f.eks. medfinansieringsbekendtgørelsen udtrykkeligt giver forsyningen mulighed for at inddrage vejarealer i håndteringen af regnvand,
bør forsyningen have hensynene bag vejlovgivningen for øje (afsnit 4).
Vejlovgivningen indeholder ikke et egentligt forbud mod, at forsyningen
opnår ejerskab til vejarealer. Der er imidlertid en række praktiske og administrative forhold, som bør afklares, inden forsyningen og vejere vælger
at arbejde for en sådan model. Særligt i forhold til kvalitetsprojektet (afsnit
5), er det usikkert, om det er muligt at gennemføre på offentlige vejarealer,
da lovgivningen ikke er tiltænkt en sådan anvendelse af vejene. Der er lidt
større frihed i forhold til private vejarealer, herunder private fællesveje.
Dette er ligeledes beskrevet nærmere i afsnit 5 nedenfor.
Generelt for projekter for håndtering af overfladevand på eller i forbindelse med vejarealer gælder, at det formentlig er meget konkrete forhold, der
er afgørende for, om det er interessant for forsyningen at samarbejde med
vejmyndigheden om at gennemføre fælles projekter eller overtage vejarealer helt eller delvist med henblik på at udnytte arealerne til håndtering af
overfladevand.
3.

TRADITIONELT SPILDEVANDSPROJEKT
Forsyningen etablerer en ledning under vejen til håndtering af husspildevand og regnvand (inkl. skybrud). Kommunen håndterer skybrud på overfladen. Forholdene vedrørende disse projekter er i vidt omfang de samme
som for de tilsvarende projekter, som koordineres med vandløbsmyndigheden. Projektet kan illustreres på følgende måde:

3.1

Ejerskab og drift
Forsyningen er ansvarlig for projektering og etablering af ledningen. Dette
omfatter også udgifter til opgravning og reetablering af vejanlægget.

3.2

Forsyningens retsstilling i forhold til vejejer
Efter etablering ejer forsyningen ledningen og afholder alle udgifter til
drift og vedligeholdelse.
Hvis forsyningen efter etablering får brug for at få adgang til anlægget,
f.eks. til udførelse af reparationsarbejder eller lignende, skal forsyningen
på samme måde afholde alle omkostninger forbundet hermed.
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Hvis vejmyndigheden måtte udføre arbejder på vejarealet, som nødvendiggør en flytning eller ændring af ledningsanlægget, skal dette ligeledes
som udgangspunkt finansieres af forsyningen som ledningsejer. Dette følger af det såkaldte gæsteprincip, som gælder for ledninger mv. i offentlige
vejarealer, jf. vejlovens § 106. Der findes en tilsvarende bestemmelse i privatvejslovens § 70 vedrørende ledninger i private fællesveje.
I praksis er det kun i helt særlige tilfælde, at en vejmyndighed accepterer,
at en ledningsejer opnår ret til at råde over vejarealer, således at vejmyndigheden er forpligtet til at respektere ledningsanlægget, når vejmyndigheden planlægger ændringer i vejarealet. Traditionelt har vejmyndighederne som det helt klare udgangspunkt ikke accepteret, f.eks. en tinglyst
deklaration, som fraviger gæsteprincippet for et forsyningsanlæg.
Det betyder, at forsyningen påtager sig en ikke ubetydelig risiko ved at
etablere meget dyre og centrale anlæg i offentlige vejarealer. I mange tilfælde vil forsyningen og vejmyndigheden dog have en klar forventningsafstemning forud for etablering af forsyningens anlæg sådan, at forsyningen
har mulighed for at træffe en velfunderet beslutning om, hvorvidt det er
for risikabelt at etablere et centralt og bekosteligt anlæg det pågældende
sted.
3.3

Dimensionering
Spildevandsledningen skal som minimum dimensioneres i overensstemmelse med de nugældende standarter.
Der er imidlertid intet til hinder for, at forsyningen (over-)dimensionerer
spildevandsledningen til også at kunne håndtere større regnmængder end
den almindelige regn, f.eks. skybrud.
Det er en forudsætning herfor, at det økonomisk og driftsmæssigt giver
mening for forsyningen. Dette er også en forudsætning for, at investeringsog driftsudgifterne kan indregnes i taksterne.

3.4

Finansiering
Forsyningen finansierer anlægsarbejdet mv. efter de sædvanlige regler og
retningslinjer, som gælder for selskabernes anlægsprojekter, herunder
prisloftsreguleringens bestemmelser om planlagte investeringer mv. Forsyningen kan finansiere anlægsomkostningerne ved 40-årige lån.
Anlæggene indgår i forsyningens aktiver og afskrivningsgrundlag. Omkostninger til drift og vedligeholdelse finansieres over driftsbudgettet.
I det omfang, anlæggene etableres efter krav fra kommunen eller for at øge
forsyningens serviceniveau over for borgerne, kan driftsomkostningerne
godkendes som driftsomkostninger til opnåelse af nye miljø- eller servicemål i overensstemmelse med prisloftreguleringens krav herom.
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4.

MEDFINANSIERINGSPROJEKT
Forsyningen etablerer en ledning under vejen til håndtering af husspildevand. Forsyningen finansierer en forhøjelse af vejens eller cykelstiens
kantsten og anvender vejen/cykelstien som skybrudsvej i tilfælde af ekstrem nedbør. Forsyningen kan også finansiere en åben kanal eller lignende
i vejens side- og/eller midterrabat.
Kommunen ejer og driver vejen/cykelstien og/eller den åbne kanal, og forsyningen driver ledningen. Forsyningen betaler en forholdsmæssig andel
af anlægs-, drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, der er nødvendige til
håndtering af tag- og overfladevand på vejarealet. Projektet kan illustreres
på denne måde:

Den underjordiske spildevandsledning er ikke en del af medfinansieringsprojektet. Spildevandsledningen etableres og ejes af forsyningen. Alle omkostninger forbundet med etablering, drift og vedligeholdelse afholdes af forsyningen.
Det, som er beskrevet i det følgende, er ikke forholdene omkring spildevandsledningen under vejarealet. Retsstillingen vedrørende dette anlæg er
magen til forholdene, som er beskrevet i afsnit 3.
I det følgende er beskrevet de forhold, der gælder for kommunens anlæg,
hvor forsyningen alene bidrager til finansiering og vedligeholdelse af anlægget.
4.1

Ejerskab og drift
Spildevandsselskaber kan medfinansiere kommunale (og private) klimaprojekter i og på veje, jf. medfinansieringsbekendtgørelsens § 2, stk. 1.
Det er en forudsætning for spildevandsselskabets deltagelse, at kommunen
er projektejer. Det er altså et kommunalt anlægsprojekt, der suppleres eller tilpasses, så anlægget samtidig kan anvendes til at håndtere regnvand.
Det indebærer, at kommunen som udgangspunkt afholder alle udgifter til
projektering, etablering, drift og vedligeholdelse af anlægget. Det er også
kommunen, der ejer og driver anlæggene efter etablering.
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4.2

Forsyningens retsstilling i forhold til vejmyndigheden
For så vidt angår den spildevandsledning, som er etableret under vejbanen, henviser vi til afsnit 3.2 ovenfor.
Med hensyn til forsyningens rettigheder i forhold til vejmyndighedens anlæg, som forsyningen er med til at finansiere, vil forsyningens rettigheder
følge af aftalen mellem vejmyndigheden og forsyningen. Typisk vil parterne være bundet af aftalen i anlæggenes regnskabsmæssige levetid – dvs. til
anlægget er afskrevet i parternes regnskaber.
Aftalen vil dog normalt også indeholde mulighed for, at parterne kan opsige aftalen, inden anlægget er fuldt ud afskrevet. I disse situationer – hvis
vejmyndigheden opsiger aftalen – vil forsyningen normalt have krav på
godtgørelse for forsyningens tabte investering. De nærmere vilkår skal
fastlægges konkret i aftalen.
Forsyningen bør i den forbindelse tage højde for eventuelle særlige udfordringer forbundet med at erstatte det anlæg, som parterne har etableret i
fællesskab, eller hvis der er særlige fordyrende forhold, f.eks. som følge af
at forsyningens øvrige regnvandshåndtering er etableret ud fra en forudsætning om, at det fælles anlæg i alt fald opretholdes i den regnskabsmæssige afskrivningsperiode.

4.3

Nødvendige omkostninger til håndtering af regnvand
Det er endvidere en forudsætning, at forsyningen alene betaler omkostninger, som er nødvendige af hensyn til håndteringen af tag- og overfladevand, herunder omkostninger til anlæg, drift og vedligeholdelse. Forsyningen kan alene afholde en forholdsmæssig del af udgifterne.
For projekter, der indgås aftale om efter 1. januar 2015, kan forsyningen
dog kun afholde 75 % af de samlede investeringsomkostninger, der er nødvendige til håndtering af tag- og overfladevand.

4.4

Finansiering
For så vidt angår de omkostninger, som forsyningen afholder i selve medfinansieringsprojektet, kan forsyningen ansøge Forsyningssekretariatet
om tillæg til selskabets prisloft (driftsomkostninger til opnåelse af miljøog servicemål). Det vil som udgangspunkt være en forudsætning for den
endelige aftale mellem spildevandsselskabet og anlægsejer, at Forsyningssekretariatet godkender spildevandsselskabets forpligtelser efter aftalen
som driftsomkostninger til opnåelse af nye miljø- og servicemål.
Det er en forudsætning herfor, at forsyningens medfinansiering af klimaprojektet er mere omkostningseffektivt end den sædvanlige afhjælpning,
som ville være alternativet til projektet. Dette skal forsyningen sandsynliggøre i forbindelse med ansøgning om tillæg til prisloft.
Ansøgning om tillæg til prisloft indgives senest 15. april året før, spildevandsselskabet forventer at afholde omkostningerne. Dette er den sædvanlige frist for selskabernes indmeldelse af planlagte investeringer efter prisloftsreguleringen.
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5.

KVALITETSPROJEKT
Forsyningen etablerer en ledning under vejen til håndtering af husspildevand. Vejens side- og/eller midterrabatter udskilles i særskilt matrikel,
som forsyningen erhverver og anvender som skybrudsvej (åben kanal,
regnvandsbed, evt. kombineret med den underjordiske ledning). Projektet

kan illustreres sådan:

5.1

Ejerskab og drift
Forsyningen afholder alle udgifter til projektering, etablering, drift og vedligeholdelse af anlæggene. Dette vil også omfatte eventuelle omkostninger
til opgravning og reetablering af eksisterende vejanlæg. Dog kan eventuelle
forbedringer eller fornyelse af eksisterende anlæg skulle finansieres af
vejmyndigheden.
Afhængig af den konkrete aftale mellem parterne kan forsyningen overtage
ejerskab til vejens side- og/eller midterrabatter og etablere anlæg (kanaler
mv.), som forsyningen ejer og er ansvarlig for driften og vedligeholdelsen
af.
Hvis forsyningen overtager ejerskab til f.eks. midterrabat eller siderabat
skal der indgås aftale med vejejeren (kommunen) om at sikre vejejerens
rådighed over forsyningens arealer mv., som er nødvendige for vedligeholdelse og tilpasning af vejanlægget. Dette er beskrevet nærmere i afsnit 5.3
nedenfor.

5.2

Finansiering
Både i forhold til den underjordiske spildevandsledning og anlæg i sideog/eller midterrabatter finansieres omkostningerne forbundet hermed af
forsyningen på samme vis som beskrevet i afsnit 3.4. Dog vil eventuelle
forbedringer af vejanlægget eller udbygning af eksisterende vejanlæg skulle finansieres af kommunen.
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5.3

Offentlige veje
Det fremgår af lov om offentlige veje 1 (herefter "vejloven"), at offentlige veje som udgangspunkt ejes og drives af vejbestyrelsen (typisk kommunen).
Dette rejser en række spørgsmål, som er relevante for vurderingen af, om
det er muligt at lave kvalitetsprojekter, som beskrevet i dette afsnit 5, på
vejarealer.

5.3.1

Ejerskab
Det er forudsat i vejlovens § 88, at vejmyndigheden udskiller et nyerhvervet vejareal i matriklen og erhverver ejendomsretten til arealet. I praksis
ses dette udgangspunkt kun fraveget i tilfælde, hvor der etableres offentlig
vej på Banedanmarks arealer. Samtidig er det forudsat i vejloven, at det
alene er de arealer, der anvendes til vejanlæg, som skal udskilles i matriklen og overtages af vejmyndigheden. Af noterne til § 88 fremgår:
"Kun de arealer bør udskilles til selve vejanlægget, der naturligt hører
til dette, såsom fortove, grøfter, vigepladser, rastepladser, parkeringspladser, sideanlæg, grusdepoter o.l."
Det er muligt at overdrage vejens udstyr til private. Det er imidlertid klart
forudsat i vejlovgivningen, at vejarealet på en offentlig vej tilhører
vejmyndigheden.
Som det fremgår, er grøfter nævnt som arealer, der naturligt hører til vejanlægget. I bymæssig bebyggelse er det dog ikke unaturligt, at vejmyndigheden alene ejer selve vejarealet og tilstødende arealer, idet vejvand mv.
ledes til kloakken i vejarealet.
Som bekendt er det også tidligere accepteret, at forsyningen har overtaget
f.eks. midterrabatten, hvor vejbanerne er adskilt af et grønt areal, med
henblik på at bruge dette areal til etablering af forsyningsanlæg. Dette kan
være en fordel for begge parter, idet større ledningsanlæg kan holdes ude
af vejarealet, og vejmyndigheden samtidig fritages for vedligeholdelse af
midterrabatten.

5.3.2

Drift
Det er vejbestyrelsen, der bestemmer, hvilke arbejder der skal udføres på
vejene, og det er vejbestyrelsen, som afholder de udgifter, der er forbundet
med anlæg, drift og vedligeholdelse af disse veje. Dette fremgår udtrykkeligt af vejlovens § 10.
Vejmyndigheden kan udlicitere driften af vejanlægget til private. Det er
imidlertid fortsat vejmyndigheden, som har ansvaret for drift og vedligeholdelse af offentlige veje.

1

Lovbekendtgørelse nr. 1048 af 3. november 2011 om offentlige veje
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5.3.3

Fra offentlig vej til at udgå af færdselsarealet
Vejbestyrelsen kan også træffe beslutning om en offentlig vej helt eller delvist (f.eks. en indskrænkning af vejens bredde) skal udgå af færdselsarealet.
Ved en sådan beslutning skal der gives en frist på 8 uger til at fremsætte
indsigelser overfor vejbestyrelsen. Hvis vejbestyrelsen ikke imødekommer
en fremsat indsigelse, kan vejbestyrelsens beslutning indbringes for taksationsmyndighederne. Der må her påregnes en sagsbehandlingstid på minimum 6-12 måneder alt afhængig af, om der skal ske besigtigelse og udveksles processkrifter mv.
Det nedlagte vejareal skal tilbydes ejerne af de ejendomme, der grænser op
til vejen eller til den del af vejen, som skal nedlægges, for et beløb, der fastsættes af vejbestyrelsen. Dog kan vejmyndigheden disponere over vejarealet, hvis den fremtidige disposition på forhånd er fastsat i en lokalplan.
Det er altså en forudsætning for, at forsyningen kan erhverve enten sideog/eller midterrabatterne, at grundejerne ikke ønsker at erhverve arealerne, eller at denne udnyttelse af arealerne på forhånd er fastsat i en lokalplan for det pågældende område. I forhold til en midterrabat i vejen, vil de
tilstødende ejendomme (vejbanerne) være ejet af vejbestyrelsen (kommunen).
I forhold til siderabatterne skal de grundejere, hvis ejendomme støder op
til vejarealet, tilbydes at købe arealet. Der kan derfor være stor usikkerhed
forbundet med denne projektmodel. Hvis en offentlig vej er forudsat nedlagt i lokalplanen, kan vejbestyrelsen dog frit råde over vejen, jf. vejlovens
§ 91, stk. 3.

5.4

Private fællesveje
Private fællesveje – særligt i bymæssig bebyggelse – er også underlagt indgående regulering. Det er dog ikke i samme grad udelukket, at arealerne
kan anvendes til andre formål end færdsel.
Hertil kommer, at det er forudsat, at private fællesveje er ejet af andre end
vejmyndigheden. Det er som udgangspunkt de grundejere, hvis ejendomme støder op til vejarealet.
Der er ikke i privatvejsloven2 noget til hinder for, at tredjemand ejer en
privat fællesvej, som benyttes af grundejerne, hvis ejendomme støder op
til vejarealet. Dette ændrer dog ikke ved, at vejejer vil have en række forpligtelser til at vedligeholde vejen, så det er forsvarligt at anvende vejen til
færdsel til og fra de tilstødende ejendomme. Omkostningerne til vedligeholdelse af en privat fællesvej fordeles som udgangspunkt mellem ejendommene med vejret.

2

Lov nr. 1537 af 21. december 2010 om private fællesveje.
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Da private fællesveje således er mere fleksibelt reguleret, kan det være relevant at overveje muligheden for at anvende private fællesveje eller de tilknyttede arealer til håndtering af overfladevand, herunder i forbindelse
med skybrud. Som det fremgår ovenfor vil det efter omstændighederne også være muligt at overtage ejendomsretten til en privat fællesvej under
forudsætning af, at de tilstødende ejendommes vejret over arealet sikres.
Selvom forsyningen har overtaget ejerskabet til en privat fællesvej, vil omkostningerne til vedligeholdelse af vejarealet (til færdselsmæssige formål)
skulle fordeles mellem ejendommene med vejret over arealet.
I praksis vil anvendelsen af private fællesveje som skybrudsveje formentlig
være mindre attraktivt for forsyningen, fordi disse veje alene er mindre veje, som typisk ikke er centrale hverken i geografisk eller færdselsmæssig
henseende.
5.4.1

Fra offentlig vej til privat vej
Vejbestyrelsen kan træffe beslutning om, at en offentlig vej skal nedlægges
til at være en privat adgangsvej til én ejendom eller en privat fællesvej for
flere ejendomme. Typisk vil det være veje, som ikke er anvendt til almen
færdsel, som nedklassificeres til private fællesveje. Der er imidlertid ikke
fastsat særlige betingelser for, hvornår kommunalbestyrelsen kan træffe
beslutning om at nedklassificere en vej til privat fællesvej.
En sådan beslutning kan træffes 4 år efter offentliggørelsen af vejbestyrelsens planer om at nedlægge vejarealet og skal senest træffes 6 år efter offentliggørelsen. Formålet med bestemmelsen er at sikre, at vejbestyrelsen
ikke nedlægger offentlige veje, der er i dårlig stand, og efterfølgende inden
for kort tid kræver vejen istandsat for grundejernes regning.

5.5

Nedlæggelse af private fællesveje
Det er ligeledes kommunen, der træffer beslutning om nedlæggelse af private fællesveje. Proceduren herfor ligner proceduren for nedlæggelse af offentlige veje.
Kommunalbestyrelsen skal offentliggøre en påtænkt beslutning om at nedlægge hele eller dele af vejen. Beslutningen skal samtidig meddeles til
ejerne af de ejendomme, der grænser op til vejen, og ejere af ejendomme,
der har rettigheder til vejen (f.eks. tinglyst adkomst til vejen).

5.6

Udfordringer ved kvalitetsprojektet
Som anført indledningsvist er vejlovgivningen ikke tiltænkt projekter af
denne karakter. Lovgivningen indeholder derfor ikke mange støttepunkter
for, at forsyningen eller andre skal kunne disponere som ejere over arealer,
som skal anvendes til vejformål. Det er imidlertid en mulighed at nedlægge
vejarealerne, hvilket er en afgørende forudsætning for projektets gennemførelse.

Side 9

Rent praktisk forudsætter modellen, at kommunen er indstillet på at nedlægge dele af et offentligt vejareal eller en privat fællesvej og overdrage
arealerne til forsyningen. Dette skal enten være forudsat i en lokalplan, eller ejerne af de ejendomme, der grænser op til vejarealet, skal acceptere at
give afkald på arealet. Der er således mange praktiske forudsætninger, der
skal være på plads, før denne projektmodel kan gennemføres.
Som vejlovgivningen fortolkes i dag, vil det formentlig kræve en intensiv
dialog med vejmyndighederne, hvis parterne ønsker, at forsyningen skal
overtage et vejareal, som stadig forudsættes anvendt til vejformål, og som
samtidig skal anvendes fx som skybrudsvej.
Det skal endvidere være driftsmæssigt og økonomisk effektivt for forsyningen, da køb af kommunens ejendom med henblik på at varetage en delvis kommunal opgave (skybrud) kan ligne skjult udlodning.
6.

MYNDIGHEDSBEHANDLING
Uanset hvilket projekt forsyningen vil arbejde videre med, er det vigtigt så
tidligt i processen som muligt at få klarlagt parternes ønsker og indlede en
dialog med myndighederne omkring projektet. Det gælder fx vedrørende
håndteringen af vejlovgivningen, indhentelse af tilladelser, ansøge om tillæg til prisloft mv.
Formålet med denne øvelse er at sikre, at de forskellige processer iværksættes i rette tid til, at sagsbehandlingstiden så vidt muligt ikke bremser
hele eller dele af projektet. Det kan derfor være en god idé at udarbejde en
tidsplan, evt. i fællesskab med kommunen, som må forventes at være den
myndighed, der skal varetage flest myndighedsopgaver i forbindelse med
projektet.
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