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Høring om forslag til lov om ændring af lov om betalingsregler for 

spildevandsforsyningsselskaber m.v., lov om miljøbeskyttelse, 

vandsektorloven og lov om vandløb (Spildevandsforsyningsselskabers 

klimatilpasning m.v.) 

 

Den 15. maj 2020 indgik regeringen (Socialdemokratiet) en aftale med Radikale 

Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Dansk Folkeparti, Venstre, Det 

Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om spildevandsselskabers 

klimatilpasning. 

 

Lovforslaget gennemfører aftalen og vedrører således primært rammerne for 

spildevandsforsyningsselskabernes klimatilpasning.  

 

Det foreslås at udvide og ensrette reglerne for spildevandsforsyningsselskabernes 

projekter, som foregår på andet end selskabernes egne spildevandsanlæg eller i 

samarbejde med andre parter i øvrigt, så reglerne ensrettes for alle projekttyper og 

for hele spildevandsforsyningsselskabernes ansvarsområde. De foreslåede regler 

herom får et bredere anvendelsesområde end klimatilpasning, så 

spildevandsforsyningsselskaberne får bedre muligheder for helhedsorienteret 

planlægning af deres indsats. 

 

Det foreslås at ophæve de nuværende regler om medfinansieringsprojekter, hvor 

selskaberne ikke kan stå for eller finansiere deres del af projekterne direkte, men 

kun medfinansiere kommunale og private projekter i veje, vandløb og rekreative 

områder. Det foreslås herunder bl.a. at afskaffe de nuværende regler om, at de 

kommunale og private parter for visse projekter skal betale mindst 25 pct. af de 

nødvendige omkostninger til håndtering af tag- og overfladevand, og at projektet 

skal vedrøre et område, hvor kommunal risikokortlægning har påvist behov for 

afhjælpning.  

 

Det foreslås, at der for spildevandsforsyningsselskabernes takstfinansierede 

indsats i forhold til håndtering af tag- og overfladevand indføres krav om, at dette 

sker til et samfundsøkonomisk hensigtsmæssigt niveau. Dette gælder, hvad enten 

der er tale om allerede kloakerede områder eller områder, der nykloakeres. 

 

Tillæg til klimatilpasningsprojekter omfattet af de nye regler vil blive omfattet af 

effektiviseringskrav på samme måde som de klimatilpasningsprojekter, der i dag 
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ikke gennemføres efter reglerne om medfinansieringsprojekter. Behovet for at 

foretage ændringer i vandsektorens effektiviseringskrav generelt, vil blive vurderet i 

forbindelse med et kommende lovforslag om økonomisk regulering af 

vandsektoren, som forventes fremsat i 2021. I den forbindelse vil det også blive 

vurderet, om der kan være konkrete situationer, hvor der er særlig grund til at 

ændre den måde, hvorpå der stilles effektiviseringskrav. 

 

Desuden foreslås det bl.a. at justere regler for indberetning og dokumentation m.v. 

og ensrette dem for alle projekttyper for at skabe bedre datagrundlag for området 

og lette administration for selskaber og myndigheder. 

 

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. januar 2021. Udkast til de opfølgende 

bekendtgørelser vil blive sendt i høring i efteråret 2020, så disse kan træde i kraft 

samtidig. 

 

Energistyrelsen skal anmode om eventuelle høringssvar  

senest søndag den 13. september 2020. 

 

Høringssvar bedes sendt til ens@ens.dk med kopi til lwj@ens.dk og tsd@ens.dk 

og med angivelse af j.nr. 2020-10440.  

 

Bemærk, at høringssvar vil blive sendt til Folketinget, når lovforslaget er fremsat, og 

offentliggjort på høringsportalen, når lovforslaget er fremsat.  

 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Lise Wesenberg Jensen, tlf. 33 95 58 06, eller 

Torsten Duer, tlf. 33 95 58 09.   

 

 

Med venlig hilsen. 

 

 

Lise Wesenberg Jensen 
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