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Energistyrelsen 

Center for forsyning 

Carsten Niebuhrs Gade 43 

1577 København V 

ens@ens.dk 

Att: sllr@ens.dk   

 

 

Landbrug & Fødevarers bemærkninger til udkast til lov om ændring af vandsektorloven, lov 

om vandforsyning m.v. og lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. 

jr. nr. 2019-300. 

 

Energistyrelsen har den 18. august 2020 sendt udkast til lov om ændring af vandsektorloven, lov 

om vandforsyning m.v. og lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. i høring 

med høringsfrist den 14. september 2020.  

 

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

erhverv i Danmark. Ændringer i de love, som regulerer området har derfor stor betydning for 

erhvervet, hvor det er helt afgørende, at der holdes fokus på forsyningernes kerneopgaver.  

 

Fokus på kerneopgaverne 

Lovforslaget lægger op til, at forsyningerne kan indbetale takstmidler til en forening, der kan yde 

støtte til projekter, som har til formål at forbedre vandsektorens effektivitet og kvalitet, uden at gå på 

kompromis med hvile-i-sig-selv princippet. Det er en ændring fra tidligere, hvor det var muligt at 

indbetale midler til en fond, som blandt andet havde til formål at fremme teknologiudvikling. 

 

Landbrug & Fødevarer skal bemærke positivt, at foreningens formål er at yde støtte til projekter, 

som kan bidrage positivt til vandforsyningernes kerneopgaver, herunder at det fremgår, at 

projekterne skal forbedre effektivitet og kvalitet, og ikke, at formålet i sig selv kan være 

teknologiudvikling, eksport eller lignende. På denne måde vil ordningen kunne understøtte en 

langsigtet udmøntning af branchens effektiviseringsgevinster til gavn for forbrugerne. 

 

Tilsyn 

Ændringen giver ministeren hjemmel til at etablere regler om tilsyn, som kan sikre, at foreningen 

kun udbetaler midler til projekter, som har til formål at sikre effektivitet og kvalitet. 

 

Landbrug & Fødevarer ser positivt på, at der føres tilsyn med foreninger etableret under denne 

ordning, men det skal sikres, at et tilsyn ikke risikerer at komme på tværs af EU’s statsstøtteregler, 

jf. lovbemærkningerne 

  

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

 

Med venlig hilsen 
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