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Supplerende oplysninger til igangværende høring om udkast til forslag til lov om æn-

dring af lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, lov om vandforsy-

ning m.v., lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. og forskellige 

andre love (Opfølgning på politisk forlig om ny og forbedret regulering af den danske 

vandsektor) 

 

Ændringen af vandsektorloven, vandforsyningsloven, betalingsloven, miljøbeskyttelsesloven 

m.fl. blev sendt i høring den 4. september 2015. På dette tidspunkt var forslaget til afgiftsmo-

del og omkostningsniveau for Forsyningssekretariatet ikke afklaret med henblik på høring. 

 

Både afgiftsmodel og omkostningsniveau er nu afklaret. Udkast til lovforslag eftersendes der-

for i høringen med ændringsmarkeringer, hvor ændringer vedr. afgiftsmodel og omkostnings-

niveau er tilføjet. Ændringerne er tilføjet på lovforslagets side 4, 30-32, 51, 65-67 og 95-96.  

 

Høringssvar til det samlede lovforslag, herunder afgiftsmodel og omkostningsniveau, bedes 

venligst fremsendt pr. e-mail til ens@ens.dk, med angivelse af journalnummer 65-651- 6506. 

Høringsfristen for de supplerende oplysninger er den samme som for den igangværende hø-

ring, dvs. 

 

senest den 2. oktober 2015, kl. 12:00 

 

Vi gør opmærksom på, at høringssvarene bliver offentliggjort. 

Eventuelle spørgsmål vedrørende udkastet til lovforslaget kan rettes til Anne-Marie Madsen, 

tlf. 93 58 80 09, e-mail: anm@ens.dk. 

  

Der tages generelt forbehold for lovteknik. 

 

Nedenfor beskrives baggrunden for den foreslåede afgiftsmodel og -niveau.  

 

De foreslåede ændringer ang. Forsyningssekretariatets finansiering 

 

Udkastet til lovforslag indeholder regler, hvorefter vandselskaberne skal betale afgift til dæk-

ning af Forsyningssekretariatets drift og opgavevaretagelse, og at vandselskaberne kan med-

regne afgiften i vandtaksterne.  

 

 

 

 



 

 Side 2 

Forsyningssekretariatets omkostningsniveau er fastsat til 13,5 mio. kr. i 2016, og forventes at 

være faldende i de umiddelbart efterfølgende år. Forsyningssekretariatets afgiftsindtægt i 

2015 var 10 mio. kr. Det øgede omkostningsniveau skyldes bl.a. en tilpasning til det reelle an-

tal afgiftspligtige vandselskaber, Forsyningssekretariatets udvidede opgaveportefølje samt at 

Forsyningssekretariatet skal udvikle og drifte en ny og mere omfattende benchmarkingmodel. 

 

Hidtil har alle vandselskaber betalt det samme til Forsyningssekretariatet uanset vandselska-

bernes størrelse (årligt debiterede vandmængde). Denne afgiftsmodel har medført, at den 

takstforøgelse, som den enkelte forbruger vil få som følge af vandselskabernes afgiftsbetaling 

til Forsyningssekretariatet, varierer væsentligt afhængigt af, om forbrugerne er tilknyttet et 

vandselskab med mange eller få tilknyttede forbrugere. I et vandselskab med mange forbruge-

re er der således flere som deles om at betale afgiften sammenlignet med et vandselskab med 

få tilknyttede forbrugere. 

 

I udkastet til lovforslaget foreslås det, at der i stedet indføres en ny afgiftsmodel, hvor afgif-

tens størrelse afhænger af vandselskabets årligt debiterede vandmængde og om vandselskabet 

indgår i den totaløkonomiske benchmarking. Det foreslås, at vandselskabernes afgift til For-

syningssekretariatet opdeles i en grundafgift og en differentieret afgift. Alle vandselskaber 

(vandselskaber, som er omfattet af vandsektorloven og vandselskaber som frivilligt deltager i 

den totaløkonomiske benchmarking) betaler den differentierede afgift, hvor størrelsen afhæn-

ger af hvor mange kubikmeter, som et vandselskabs årligt debiterede vandmængde består af. 

Vandselskaber, som indgår i den totaløkonomiske benchmarking (vandselskaber med en debi-

teret årlig vandmængde over 800.000 kubikmeter og vandselskaber som frivilligt deltager i 

den totaløkonomiske benchmarking) skal ud over den differentierede afgift betale en fast 

grundafgift. Grundafgiften skal repræsentere den ekstraomkostning, som Forsyningssekretari-

atet har i forbindelse med den totaløkonomiske benchmarking. Denne model vil give et mere 

ensartet udslag på vandprisen for forbrugerne, uanset om de bliver betjent af et vandselskab 

med mange eller få tilknyttede forbrugere. 

 

Da Forsyningssekretariatets omkostningsniveau forventes at variere fra år til år, foreslås det, 

at grundafgiften og kubikmeterafgiften (kubikmeterafgiften anvendes til udregning af den dif-

ferentierede afgift) fastsættes årligt på finansloven. 

 

 

Venlig hilsen 

 

 

Anne-Marie Madsen  


