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Energistyrelsen 

Vand & Affald 

Carsten Niebuhrs Gade 43 

1577 Købenahvn V 

ens@ens.dk 

Att: lwj@ens.dk, tsd@ens.dk og lovja@mfvm.dk  

 

 

Landbrug & Fødevarers bemærkninger til udkast til bekendtgørelser som følger af lovforslag 

om spildevandsforsyningsselskabers klimatilpasning m.v., jr. nr. 2020-12304. 

 

Energistyrelsen har den 9. oktober 2020 udsendt udkast til bekendtgørelser som følger af lovforslag 

om spildevandsforsyningsselskaber klimatilpasning m.v. med høringsfrist den 6. november 2020.  

 

På grund af høje krav til hygiejnen er fødevarevirksomheder i dag et af de mest vandforbrugende 

erhverv i Danmark. Øgede omkostninger til virksomhederne, for eksempel som følge af en højere 

spildevandsregning, har derfor stor betydning for virksomhedernes muligheder for at skabe vækst 

og beskæftigelse.  

 

Da klimatilpasningstiltag primært varetager almene samfundsmæssige hensyn, er Landbrug & 

Fødevarer principielt uenig i den måde, man har valgt at finansiere indsatsen på. Indsatsen 

betyder, at fødevareerhvervet - på trods af indførelse af en trappemodel i spildevandsbetalingen - 

påføres en urimelig stor andel af de samlede udgifter. 

 

For at sikre en mere rimelig byrdefordeling i forhold til omkostningerne til klimatilpasning (og 

miljømål efter vandplanerne), skal Landbrug & Fødevarer i stedet opfordre til, at omkostningerne 

finansieres via et regnvandsbidrag eller et fast klimabidrag. 

 

Omkostninger for vandvandsbrugerne 

Nugældende regulering kræver 25 procents medfinansiering fra kommunernes side, når der skal 

etableres klimatilpasningsprojekter. Med de nye regler  lægges der op til, at forsyningerne kan 

finansiere denne regning 100 procent, hvorefter omkostningerne sendes videre til vandforbrugerne. 

 

Bortfald af en finansiering på 25 procent fra kommunerne bør det fremgå, at man i forbindelse med 

beslutning om etablering af klimatilpasningsprojekter stiller som krav, at stigningen i 

kubikmetertaksterne fremlægges åbent for brugerne og beslutningstagerne.  

 

Effektivisering 

Det er særdeles positivt, at der fremover stilles effektiviseringskrav til klimatilpasningsprojekterne, 

som nu kan finansieres 100 procent af forsyningerne. Når forsyningerne får hele opgaven, vil det i 

langt højere grad være muligt at sikre effektiviseringer. 
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Samfundsøkonomiske vurderinger 

Der lægges op til, at den klimatilpasning, som selskaberne udfører og får tillæg til i dag skal ske til 

et niveau der er samfundsøkonomisk hensigtsmæssigt. Til vurdering heraf skal der udarbejdes en 

samfundsøkonomisk analyse. 

 

Landbrug & Fødevarer er tilhængere af, at der skal være en samfundsøkonomisk gevinst ved 

klimatilpasningen. Som led i denne vurdering bør det dog også være et krav, at der laves en 

erhvervsøkonomisk vurdering for brugerne, herunder hvad en stigning i kubikmeterprisen kan have 

af konsekvenser. Vurderingen bør være offentlig tilgængelig. 

 

Tilsyn 

Landbrug & Fødevarer ser det som et helt afgørende punkt, at der sikres et tilstrækkeligt tilsyn 

med, at kravene overholdes. Det vil kræve, at tilsynet tilføres flere midler og kompetencer, så det 

kan måle sig med de store multiforsyninger vi ser opstå som følge af strukturudviklingen. 

 

Ud over at føre tilsyn med krav om effektiviseringer, er det væsentligt, at tilsynet også får 

tilstrækkeligt med ressourcer til at sikre, at de samfundsøkonomiske vurderinger har tilstrækkelig 

høj kvalitet, så øvelsen ikke ender med at være et unødvendigt administrativt lag for forsyningerne. 

 

Landbrug & Fødevarer skal afslutningsvist opfordre til, at forligskredsen forelægges 

implementeringen med jævne mellemrum for at sikre, at de politiske hensigter bliver fulgt. 

  

 

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

 

 

Med venlig hilsen 
 

 

Henrik Borg Kristensen 

Chefkonsulent 
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