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Vandforsyning 

J.nr. MST-020-00068 

Ref. emsda/hvb/torkil  

Den 7. feb. 2018 

 

Til høringsparter på vedhæftede liste 

  

  

 

Høring af forslag til lov om tilbagesøgning af ulovlig og 
uforenelig statsstøtte i forbindelse med afgift til 
drikkevandsbeskyttelse 
 
 

Hermed fremsendes forslag til lov om tilbagesøgning af ulovlig og uforenelig 

statsstøtte i forbindelse med afgift til drikkevandsbeskyttelse til høring. 

Lovforslaget forventes at træde i kraft d. 1. juli 2018. 

 

Miljøstyrelsen skal venligst anmode om at modtage høringssvar senest d. 16. 

februar 2018, kl. 12.00. Høringssvar bedes sendt til mst@mst.dk med kopi til 

torkil@mst.dk og emsda@mst.dk og med angivelse af j.nr. MST-020-00068 i 

emnefeltet. Høringssvar vil blive offentliggjort på høringsportalen samtidig med, 

at lovforslag og høringsnotat oversendes til Folketinget ved lovforslagets 

fremsættelse.  

 

Lovforslaget har til formål at gennemføre den tilbagesøgningspligt, som 

Kommissionen har pålagt den danske stat ved afgørelse af den 16. oktober 2017 i 

sag SA.32874 om statsstøtte (herefter Kommissionens afgørelse) i forhold til lov 

nr. 1402 af 27. december 2008 om vandforsyning m.v. og lov om miljømål m.v. for 

vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder.  

 

Kommissionens afgørelse siger, at Danmark har ydet ulovlig og uforenelig 

statsstøtte i forbindelse med drikkevandsafgiften i lov om vandforsyning i 

perioden 2009-11. Ifølge afgørelsens artikel 6, jf. artikel 4, skal Danmark 

tilbagesøge den støtte, der følger af loftet over afgiftens beregningsgrundlag på 

25.000 m3 med renter. Imidlertid siger afgørelsens artikel 5, at den støtte, der 

følger af loftet over afgiftens beregningsgrundlag på 25.000 m³ vand, jf. § 24 b i 

lovbekendtgørelse nr. 935 af 24. september 2009, ikke udgør statsstøtte, hvis den 

på det tidspunkt, den blev ydet, opfylder betingelserne i en de minimis forordning.  

   
 

Tilbagesøgningen skal foregå i overensstemmelse med nationale procedurer. 

Lovforslaget tilvejebringer hjemmel til at kræve den ulovlige og uforenelige støtte 

tilbagebetalt. Der fastsættes regler om, at tilbagebetalingen sker med fradrag af 

eventuel de minimis-støtte, således at støttemodtagere alene er forpligtet til at 

tilbagebetale støttebeløb i det omfang, sådanne støttebeløb ikke kan omfattes af de 

minimis-forordningen for landbrug eller den generelle de minimis-forordning. På 
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baggrund af muligheden for anvendelse af de minimis støtte, forventes den 

samlede efterbetaling at udgøre ca. 1,6 mio. kr. i alt for alle berørte virksomheder 

 

Danmarks gennemførelse af Kommissionens afgørelse fastsættes nærmere i en 

bekendtgørelse. Bekendtgørelsesudkast forventes at blive sendt i høring i løbet af 

marts måned, og interessenterne vil blive inviteret til et møde i høringsfasen, 

således at deres synspunkter kan indgå i overvejelserne om, hvordan den praktiske 

tilbagesøgning skal foregå. Bekendtgørelse forventes at træde i kraft d. 1. juli 2018.  

 
 

Venlig hilsen 

 

 

Rasmus Moes  


