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Energistyrelsen 

Carsten Niebuhrs Gade 43 

1577 København V 

 

Sendt pr. e-mail til ens@ens.dk 

CC: lwj@ens.dk og mma@ens.dk  

Høringssvar fra Landbrug & Fødevarer vedr. udkast til bekendtgørelse om økonomiske 

rammer for vandselskaber, J. nr. 2019-94123. 

 

Energistyrelsen har den 24. september sendt udkast til ovenstående bekendtgørelse i høring med 

frist for bemærkninger tirsdag den 15. oktober 2019.  

 

Landbrug & Fødevarer skal indledningsvist bemærke, at finansieringskilden til BNBO-ordningen vil 

give lokale udfordringer, fx i forbindelse med meget ujævn fordeling af omkostningerne, hvorved 

enkelte vandkunder kan blive ramt uforholdsmæssigt hårdt med prisstigninger på over 10 procent. 

Landbrug & Fødevarer skal derfor opfordre styrelsen til i stedet at finansiere BNBO-ordningen via 

afgift på ledningsført vand, som anbefalet af branchens parter (DANVA, Danske Vandværker og 

Landbrug & Fødevarer). Det vil blandt andet sikre, at omkostningerne fordeles mere ligeligt i landet, 

og at der ikke opstår områder med uforholdsmæssige høje prisstigninger. 

 

Samtidig skal det bemærkes, at grundlaget for finansieringen skal være på plads hurtigst muligt, så 

der snarligt kan indgås aftaler mellem lodsejere og vandværker.  

 

Betaling bør ske på ekspropriationslignende vilkår 

Forsyningerne bør have størst muligt incitament for at sikre, at betaling for restriktioner i BNBO-

områder sker på ekspropriationslignende vilkår, således, at landmanden ikke gøres skattepligtig af 

beløbet. I skattelovgivningen vil en ”kompensation” ofte kunne betragtes som skattepligtig, og 

ordvalget i blandt andet § 9, stk. 4, 6a bør derfor genovervejes. 

 

Ordningen bør afgrænses til BNBO-områder 

For fødevarevirksomheder er vand afgørende i forbindelse med forarbejdningen, og 

virksomhederne bruger meget vand på grund af krav til fødevaresikkerheden.  Det er derfor også 

vigtigt for erhvervet, at der skabes gode rammer for selskaberne, og at priserne derved holdes 

nede på et rimeligt niveau. Det er derfor bekymrende, at bekendtgørelsen lægger op til, at 

omkostninger til grundvandsbeskyttelse - som gennemføres ud over BNBO-ordningen - også kan 

finansieres 1:1 via takstmidler. Dette vil øge incitamentet i forhold til de nuværende regler til at lave 

restriktioner på større arealer, og måske også mere end nødvendigt. For eksempel må man 

forvente forøget brug af restriktioner i områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD), 

nitratfølsomme indsatsområder (NFI) og sprøjtemiddelfølsomme indsatsområder (SFI). 

 

Landbrug & Fødevarer skal på baggrund af ovenstående anmode om en økonomiske 

konsekvensanalyse af ovenstående udfordring inden der gives en endelig vurdering af 

bekendtgørelsen. Som udgangspunkt bør kun BNBO (inkl. nødvendig arrondering) være omfattet, 

jf. tillægsaftalen til Pesticidstrategi 2017-21.  
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Tilbagebetaling af skat til vandforbrugerne 

Landbrug & Fødevarer er meget tilfredse med opfølgningen på Højesterets dom, som medfører, at 

store skatteindbetalinger fra vandselskaberne skal tilbagebetales til vandkunderne. 

Tilbagebetalingen har i nogle tilfælde stor betydning for fødevarevirksomheder, som enten har 

betalt for meget, eller som er blevet stillet en stor medbetaling i udsigt. 

 

Hjemmel til anmodning om oplysninger 

Der indsættes en hjemmel som giver Forsyningssekretariatet mulighed for at indhente nødvendige 

data hos vandselskaberne med henblik på at udarbejde analyser. Landbrug & Fødevarer kan støtte 

op om denne hjemmel, idet der i høj grad er behov for en højere grad af gennemsigtighed om 

sektorens økonomiske forhold. Det bør dog sikres, at formuleringen af § 27 a også omfatter 

oplysninger til brug for årlige redegørelser om sektorens økonomiske fremskridt og fremtidige 

potentialer. 

 

Hvis der er spørgsmål eller problemstillinger, der ønskes uddybet, står vi naturligvis til rådighed. 

 

Med venlig hilsen 

 
 

Søren Thorndal Jørgensen  Henrik Borg Kristensen 

Chefkonsulent   Chefkonsulent 

 

Vand & Natur   Miljø, Klima & Bæredygtighed 

 

D +45 3339 4662   D +45 3339 4656 

M +45 6124 0059   M +45 3070 3119 

E sthj@lf.dk   E hbk@lf.dk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


