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Energistyrelsen 
 
Carsten Niebuhrs Gade 43 
1577 København V 
 
Niels Bohrs Vej 8 
6700 Esbjerg 
 
T: +45 3392 6700 
E: ens@ens.dk 
 
www.ens.dk 

Til høringsparterne  

 

HØRING – udkast til bekendtgørelser som følger af lovforslag om 

spildevandsforsyningsselskabers klimatilpasning m.v. (nr. 1-5 listet 

nedenfor) 

 

 

 

På vegne af Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet og Miljø- og 

Fødevareministeriet sendes vedlagte udkast til bekendtgørelser hermed i høring: 

 

Udstedt i medfør af betalingsloven: 

1. Udkast til ny 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). 

 

Udstedt i medfør af vandsektorloven: 

2. Udkast til revideret bekendtgørelse om økonomiske rammer for vandselskaber 

(ØR-bekendtgørelsen).  

Ændringer i forhold til den gældende bekendtgørelse er markeret. §-numre 

m.v. vil blive tilrettet i den endelige version. 

3. Udkast til ændring af bekendtgørelse om vandselskabers deltagelse i tilknyttet 

virksomhed. 

 

Udstedt i medfør af miljøbeskyttelsesloven: 

4. Udkast til ny bekendtgørelse om fastsættelse af serviceniveau m.v. for 

håndtering af tag- og overfladevand inkl. bilag. 

5. Udkast til revideret bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter 

miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 (spildevandsbekendtgørelsen). 

Ændringer i forhold til den gældende bekendtgørelse er markeret. §-numre 

m.v. vil blive tilrettet i den endelige version. 

 

Det overordnede hovedindhold af hver bekendtgørelse kan ses i bilag 1. 

 

Høringen er fælles for Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet og Miljø- og 

Fødevareministeriet, da bekendtgørelserne og lovforslaget, som hjemler 

bekendtgørelserne, dækker begge ressortområder. Af de oplistede 

bekendtgørelser er 1-3 Klima- Energi- og Forsyningsministeriets ressortområde, 

imens nr. 4-5 er Miljø- og Fødevareministeriets ressortområde.  
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De nye bekendtgørelser og bekendtgørelsesændringer skal følge op på det 

lovforslag om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsynings-

selskaber m.v., lov om miljøbeskyttelse, vandsektorloven og lov om vandløb 

(spildevandsforsyningsselskabers klimatilpasning m.v.), som netop har været i 

høring. Det forventes således, at bekendtgørelserne udstedes, når lovforslaget er 

vedtaget, og træder i kraft samtidig med ændringsloven d. 1. januar 2021. 

 
Eventuelle bemærkninger bedes sendt senest fredag d. 6. november 2020 

 

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

lovja@mfvm.dk  

 

Høringssvar bedes venligst angive følgende journalnummer: 2020-12304. 

 

Bekendtgørelsesudkastet 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 til bekendtgørelse 1-3 kan rettes til Energistyrelsen: Lise 

Wesenberg Jensen, tlf. 33 95 58 06, eller Torsten Duer, tlf. 33 95 58 09. 

 

Eventuelle spørgsmål til bekendtgørelse 4 og 5 kan rettes til Miljø- og 

Fødevareministeriet: Malene Maxe Petersen, tlf. 22 49 05 75, eller Lone Ververs 

Jansson, tlf. 93 58 80 23. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Lise Wesenberg Jensen 
  



 

Side 3/3 

Bilag 1 

 

 

Det overordnede hovedindhold i udkastene til bekendtgørelser er følgende: 

 

Omkostningsbekendtgørelsen 

Regler for selskabets finansiering af såvel klimatilpasning som projekter uden for 

egne anlæg og med andre parter – uanset formål – dokumentationskrav herfor, 

Forsyningssekretariatets tilsyn hermed og regler for overgangsordning. 

 

ØR-bekendtgørelsen 

Konsekvensrettelser, tillæg til projekter omfattet af omkostningsbekendtgørelsen, 

nærmere om Forsyningssekretariatets kontrol og overgangsordningen, regler om 

håndtering af andre parters betaling til selskabet og reglerne for selskabernes 

indberetning af gennemført klimatilpasning.  

Desuden to nye indberetningskrav, der forbereder den justerede økonomiske 

regulering, som der forventes fremsat lovforslag om i 2021 – det ene gældende fra 

indberetningerne 2021, det andet fra 2022.  

 
Bekendtgørelse om vandselskabers deltagelse i tilknyttet virksomhed 

Tilføjelse til listen over aktiviteter, selskabet kan udøve som led i hovedaktiviteten. 

 
Bekendtgørelse om fastsættelse af serviceniveau m.v. for håndtering af tag- 

og overfladevand inkl. bilag 

Reglerne for fastsættelse af bindende serviceniveauer, herunder den konkrete 

metode fastsat i bilaget til bekendtgørelsen. 

 

Spildevandsbekendtgørelsen 

Konsekvenssletninger og –rettelser og regler for indholdet af kommunens 

spildevandsplan. 

 

 

 


