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Høring om forslag til lov om ændring af vandsektorloven og selskabskatte-

loven  

 

 

Den 22. november 2018 indgik den daværende regering (Venstre, Liberal Alliance, 

Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, 

Radikale Venstre samt Socialistisk Folkeparti en aftale om justeret økonomisk re-

gulering af vandsektoren. Aftalen indeholder en række tiltag, som skal bidrage til at 

effektivisere vandsektoren til gavn for forbrugerne, virksomhederne og samfundet, 

videreudvikle det høje niveau for miljø, klima, service og forsyningssikkerhed samt 

understøtte teknologiudvikling, når det er til gavn for forbrugerne.  

 

Dette lovforslag er første del af implementering af aftalen og indeholder hjemler til, 

at Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet og Forsyningssekretariatet kan forbere-

de aftalens gennemførelse og sikre, at de nye regler kan indfases så hurtigt og 

smidigt som muligt efter den tilsigtede ikrafttræden 1. januar 2022. Det drejer sig 

bl.a. om, at Forsyningssekretariatet kan indhente nødvendige data hos vandsel-

skaberne til at udføre analyser inden for vandsektoren, og om, at ministeren kan 

ændre de nuværende regler i bekendtgørelse om økonomiske rammer for vandsel-

skaber på en række punkter, så indfasningen af de nye regler lettes. Endvidere 

sikres hjemmel til at ændre samme bekendtgørelsen som opfølgning på to Højeste-

retsdomme om vandselskabernes skattebetaling. 

 

Lovforslaget gennemfører desuden første del af punkt 4 i den politiske aftale af 22. 

november 2018, som vedrører fleksibel reguleringsmodel for mindre, forbrugereje-

de vandselskaber. Lovforslaget har således til formål at give de mindre, forbruger-

ejede vandselskaber mulighed for at opnå administrative lettelser ved træde ud af 

den økonomiske regulering og selskabsskattepligt.  

Endvidere justeres reglerne om, hvornår et vandselskab omfattes af vandsektorlo-

ven, med henblik på at tage højde for usædvanlige udsving i den årlige debiterede 

vandmængde.  

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. januar 2020.  

Energistyrelsen skal anmode om evt. høringssvar senest fredag den 20. septem-

ber 2019. 
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Høringssvar bedes sendt til ens@ens.dk med kopi til mma@ens.dk og lwj@ens.dk 

med henvisning til journalnummer 2019-91398. Evt. spørgsmål kan rettes til Mari-

anne Mathiesen, tlf. 33 92 67 30 eller Lise Wesenberg Jensen, tlf. 33 95 58 06. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Marianne Mathiesen 
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