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Høring over forslag til Lov om ændring af vandsektorloven, lov om 
betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. og lov om 
vandforsyning m.v. og lov om kommuners afståelse af vandselskaber 
(Lovforslag om justeret økonomisk regulering af vandsektoren, styrkelse af 
takstkontrol m.v.), samt bekendtgørelse om kontrol med vandselskabers 
regulativer, vedtægter, bidrag og takster m.v. 
 
 
Energistyrelsen sender hermed lovforslag om justeret økonomisk regulering af 
vandsektoren, styrkelse af takstkontrol m.v. samt bekendtgørelse om kontrol med 
vandselskabers regulativer, vedtægter, bidrag og takster m.v. i høring. 
 
Energistyrelsen skal venligst anmode om at modtage eventuelle høringssvar 
senest den 21. aug. 2022.  
 
Høringssvar bedes sendt til ens@ens.dk med kopi til lwj@ens.dk, mls@ens.dk og 
rsoe@ens.dk samt angivelse af journalnummer 2022 – 16977. 
 
Der planlægges et teknisk møde om lovforslaget under høringen, som vil blive 
afholdt fredag d. 12. august kl 9-12, hvor Energistyrelsen vil fortælle om 
lovforslaget, og der er mulighed for at stille spørgsmål. Mødet afholdes virtuelt uden 
mulighed for fysisk deltagelse. Mødet er åbent for alle interesserede og tilmelding 
foregår ved at sende en mail til Anders Skovgård Olsen på asdn@ens.dk senest d. 
10. august. Når man tilmelder sig, får man tilsendt et Skypelink til mødet.  
 
Baggrund og indhold 
Med vedlagte høringsudkast til lovforslag foreslås elementer fra den politiske aftale 
om justeret økonomisk regulering af vandsektoren (nov. 2018) og aftale om 
spildevandsselskabers klimatilpasning (maj 2020) implementeret. 
  
Lovforslagets elementer om forslag til implementering af fleksible rammer, 
forrentningsrammer, ensretning af reguleringen for store og mindre vandselskaber 
samt styrkelse af det statslige økonomiske tilsyn er en del af opfølgning på 2018-
aftalen. Lovforslagets forslag til justering af det generelle effektiviseringskrav er en 
del af opfølgning på 2020-aftalen.  
 
Lovforslaget skal bidrage til, at vandsektoren kan videreudvikles og indfri sine 
ambitiøse målsætninger for miljø og klima, mens fokus på en økonomisk effektiv 
sektor fastholdes. Det vil samtidig via vandselskabernes efterspørgsel på 
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omkostnings- og energieffektive løsninger kunne bidrage til, at danske 
virksomheder bliver førende på vandteknologiudvikling. Den justerede regulering 
skal samlet set give selskaberne bedre incitamenter og muligheder for at investere 
hensigtsmæssigt og sikre høj kvalitet i levering, høj miljøopfyldelse og lave priser til 
forbrugerne.  
 
Lovforslaget indeholder derudover forslag til ændringer i vandforsyningsloven og 
spildevandsbetalingsloven, der har til formål at styrke den kommunale kontrol med 
lovligheden af vandselskabers takster og leveringsbetingelser. Ændringerne består 
i en række præciseringer og enkelte mindre ændringer af gældende ret. Herunder 
foreslås det præciseret, hvad den kommunale myndighedsopgave rummer, og 
hvilke oplysninger der skal indsendes til kommunen. Der indføres derudover også 
en mulighed for at anmelde takster frem for at sende til egentlig godkendelse, og 
der indføres klageadgang for vandselskaberne ift. konkrete kommunale afgørelser.    
 
Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. februar 2023. Udkast til bekendtgørelser, 
der udmønter lovforslagets ændringer til vandsektorloven, vil blive sendt i høring i 
løbet af efteråret, så disse kan træde i kraft samtidig. Udkast til bekendtgørelse om 
kontrol med vandselskabers regulativer, vedtægter, bidrag og takster m.v. er 
vedlagt. De nye regler vedr. den kommunale kontrol med vandselskabers 
regulativer, vedtægter, bidrag og takster m.v. forventes at finde anvendelse fra den 
1. januar 2024. 
 
Praktisk information 
Eventuelle spørgsmål vedr. ændringer til vandsektorloven kan rettes til Lise 
Wesenberg Jensen, tlf. 33 95 58 06 (lwj@ens.dk) eller Anders Skovgård Olsen, tlf. 
33 95 58 14 (asdn@ens.dk).  
 
Eventuelle spørgsmål vedr. ændringer til vandforsyningsloven og 
spildevandsbetalingsloven samt bekendtgørelse om kontrol med vandselskabers 
regulativer, vedtægter, bidrag og takster m.v. kan rettes til Marianne Lassen, tlf. 33 
92 68 20 (mls@ens.dk) eller Rasmus Sørensen, tlf. 33 92 68 34 (rsoe@ens.dk).  
  
Lovforslaget og bekendtgørelsen er sendt i høring hos de høringsparter, der 
fremgår af vedlagte udkast til lovforslag. 
 
De modtagne høringssvar fra ikke-ministerielle parter vil blive offentliggjort på 
Høringsportalen. Ved afgivelse af høringssvar samtykkes til offentliggørelse af 
høringssvaret, herunder afsenders navn og mailadresse. Det bemærkes, at 
høringsvar vil blive oversendt til Folketingets Klima-, Energi- og Forsyningsudvalg 
 
 
Med venlig hilsen 
Signe Schmidt 
Kontorchef 
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