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Carsten Niebuhrs Gade 43 
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Niels Bohrs Vej 8 
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Til høringsparterne  

 

HØRING – udkast til vejledning om overgangsordningen for de nye regler for 

spildevandsselskabers klimatilpasning m.v. 

 

 

 

Vedlagte udkast til vejledning sendes hermed i høring.  

 

Vejledningen uddyber overgangsreglerne i følgende: 
 Lov nr. 2210 af 29. december 2020:  

Lov om ændring af lov om betalingsregler for 
spildevandsforsyningsselskaber m.v., lov om miljøbeskyttelse, 
vandsektorloven, lov om vandløb og lov om vandforsyning m.v.  
(Spildevandsforsyningsselskabers klimatilpasning, vandselskabernes 
foreninger til fremme af vandsektorens effektivitet og kvalitet m.v.) 

 Bekendtgørelse nr. 2275 af 29. december 2020 som ændret ved 
bekendtgørelse nr. 284 af 26. februar 2021:  
Bekendtgørelse om spildevandsforsyningsselskabers omkostninger til 
klimatilpasning i forhold til tag- og overfladevand og omkostninger til 
projekter uden for selskabernes egne spildevandsanlæg og med andre 
parter i øvrigt  
(Omkostningsbekendtgørelsen) 

Nærværende vejledning er afgrænset til overgangsordningen, der følger af bl.a. 

bekendtgørelsens § 12. For vejledning omkring de øvrige nye regler på området 

henvises til den samlede vejledning, der forventes udgivet medio 2021 efter 

særskilt høring. 

 

Årsagen til, at nærværende vejledning er afgrænset til overgangsordningen er, at 

selskaberne som en del af de nye regler har frist for anmeldelse af projekter til 

overgangsordningen 15. april 2021. For at sikre, at der er tilstrækkeligt 

vedledningsmateriale på plads inden dette tidspunkt, er der i første omgang 

udarbejdet en afgrænset vejledning herom. 

 
Vejledningen omfatter ikke reglerne på Miljøministeriets område, såsom 

bekendtgørelse nr. 2276 af 29. december 2020 om fastsættelse af serviceniveau 

m.v. for håndtering af tag- og overfladevand (Serviceniveaubekendtgørelsen). 

Miljøstyrelsen ventes at udgive en vejledning for dette område medio 2021. 
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Eventuelle bemærkninger bedes sendt senest tirsdag d. 6. april 2021 

 

til Energistyrelsen, ens@ens.dk med kopi til lwj@ens.dk og tsd@ens.dk 

 

Høringssvar bedes venligst angive følgende journalnummer: 2021-526. 

 

Vejledningsudkastet er sendt i høring hos de parter, der fremgår af vedlagte 

høringsliste. 

 

Bemærk, at høringssvar vil blive offentliggjort på høringsportalen efter 

høringsfristens udløb. 

 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Energistyrelsen: Torsten Duer, tlf. 33 95 58 09, 

eller Lise Wesenberg Jensen, tlf. 33 95 58 06. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Torsten Duer 

 


