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Amaliegade 44 

1256 København K 

ens@ens.dk 

 

Landbrug & Fødevarers høringssvar til bekendtgørelse om særbidrag, ref. 2015-5144 

 

Energistyrelsen har den 12. oktober 2015 udsendt udkast til bekendtgørelse om særbidrag i høring 

med høringsfrist den 6. november 2015 kl. 12.00.  

 

Landbrug & Fødevarer skal kvittere for Energistyrelsens åbne og inddragende proces i forbindelse 

med udarbejdelsen af reglerne. Landbrug & Fødevarer kan imidlertid ikke bakke op om 

bekendtgørelsen, da definitionen af særligt forurenet spildevand er fastsat så lavt, at den efter 

Landbrug & Fødevarers opfattelse ikke lever op til intentionerne i lovbemærkningerne til lov nr. 902 

af 4. juli 2013, som indeholder bemyndigelsen til at fastsætte regler om særbidrag.  Det har den 

konsekvens, at særbidragsbetalingen ikke kommer til at afspejle forsyningernes omkostninger ved 

at rense virksomhedernes spildevand, og at virksomhederne reelt kommer til at betale dobbelt for 

rensning af en del af deres spildevand. Dette anser Landbrug & Fødevarer som helt uacceptabelt.  

 

Dobbeltbetalingen skal endvidere ses i forhold til, at store vandforbrugere i forvejen betaler mere for 

rensning af deres ordinære spildevand, end det reelt koster at rense det, jf. Spildevandsudvalgets 

analyserapport. Konkurrencedygtige priser – som afspejler de reelle omkostninger – er helt 

essentielt for fødevareerhvervets udvikling, konkurrenceevne og overlevelse i Danmark.  

 

Den foreslåede definition har endvidere den meget uheldige konsekvens, at omkring 10 pct. af de 

almindelige husstande – ifølge Naturstyrelsens egen undersøgelse – skal pålignes særbidrag, da 

deres spildevand ligger inden for den foreslåede definition af særligt forurenet spildevand. Det er 

svært at se, hvordan dette harmonerer med lovbemærkningerne til lov nr. 902 af 4. juli 2013, hvor 

det fremgår, at ”Særligt forurenet spildevand er spildevand med et højere forureningsindhold end 

husspildevand”. Dertil kommer, at offentlige institutioner som for eksempel plejehjem, børnehaver 

og lignende i et endnu større omfang må forventes at have et forureningsindhold i deres 

spildevand, som medfører, at de skal pålignes særbidrag.  

 

For at undgå dobbeltbetaling for afledning af spildevand samt påligning af særbidrag for almindelige 

husholdninger og offentlige institutioner skal Landbrug & Fødevarer kraftigt opfordre til, at 

definitionen af særligt forurenet spildevand fastsættes til et højere niveau end foreslået i 

bekendtgørelsen, jf. også nedenstående bemærkninger.  

 

Definition af særligt forurenet spildevand 

I henhold til lovbemærkningerne til lov nr. 902 af 4. juli 2013 – der indeholder bemyndigelsen til 

bekendtgørelsen om særbidrag – fremgår det klart, at ”Særligt forurenet spildevand er spildevand 

med et højere forureningsindhold end husspildevand”.  

 

Endvidere fremgår det af vejledning til bekendtgørelse om særbidrag for særligt forurenet 

husspildevand, at ”Grænseværdierne for særligt forurenet spildevand bør derfor efter 
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Naturstyrelsens opfattelse fastsættes således, at det mest koncentrerede spildevand fra 

husholdninger ikke bliver omfattet af begrebet særligt forurenet spildevand”. 

 

Landbrug & Fødevarer er derfor meget overrasket over Energistyrelsens udkast, der indeholder en 

definition af særligt forurenet spildevand, som er lavere end det mest koncentrerede spildevand fra 

husholdninger, jf. den analyse af husspildevand, som Naturstyrelsen har fået udarbejdet af 

Envidan. Definitionen af særligt forurenet spildevand kommer på den måde til at omfatte en 

delmængde af husspildevandet, hvilket i praksis vil betyde, at virksomhederne kommer til at betale 

dobbelt for afledning af denne del af deres spildevand, jf. også nedenstående illustration. 

 

 

 

 

 

 

Den lavt fastsatte definition vil også betyde, at private husholdninger, plejehjem, børnehaver, skoler 

m.v. i et vist omfang skal have fastsat særbidrag, da deres spildevand har en forureningsgrad, som 

ligger inden for definitionen af særligt forurenet spildevand. Dette vurderes som særdeles 

uhensigtsmæssigt, da det blandt andet vil medføre en øget administrativ og økonomisk byrde for 

både forsyninger, offentlige institutioner og borgere. 

 

For at sikre, at der reelt er tale om særligt forurenet spildevand, skal Landbrug & Fødevarer kraftigt 

opfordre til, at definitionen fastsættes ud fra de 5 pct. af husspildevandet med det højeste 

forureningsindhold – tillagt 25 pct. af forureningsværdierne. Tillægget skal sørge for, at 

spildevandet med en vis sikkerhed har en forureningsgrad, som er højere end husspildevand, jf. 

lovbemærkningerne. Denne metode vil medføre en definition af særligt forurenet husspildevand 

med et indhold af COD på omkring 2.000 mg/l. Det harmonerer godt med praksis i visse forsyninger 

som for eksempel Aalborg Forsyning.  

 

Valg af definition skal endvidere ses i forhold til, at store vandforbrugende fødevarevirksomheder i 

dag betaler mere for rensning af deres ordinære spildevand (inklusive fuld indfasning af 

trappemodellen) set i forhold til, hvad det koster at rense det, jf. Spildevandsudvalgets 

analyserapport fra 2011. 

 

Omfordeling af omkostninger 

Det er Landbrug & Fødevarers opfattelse, at en definition af særligt forurenet husspildevand på 

2.000 mg/l COD kun i nogle tilfælde vil medføre stigninger for de øvrige brugere af forsyningerne. 

Stigningerne vil dog være meget marginale, og må forventes at blive mere end udlignet af de 

effektiviseringer, som forsyningerne bliver pålagt som følge af vandsektorloven, hvor sektoren skal 

effektivisere for minimum 1,3 mia. kr. frem mod 2020. 

 

Øvrige parametre (§ 2, stk. 4) 

Særligt 
forurenet 

spildevand 
Husspildevand 

Dobbeltbetaling 
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Det bør præciseres i bekendtgørelsen, at der kun er tale om øvrige parametre, som overskrider 

forureningsindholdet i husspildevand, og at dette skal kunne dokumenteres af forsyningsselskabet. 

 

Undersøgelse af husspildevand 

På baggrund af drøftelser i en arbejdsgruppe under Naturstyrelsen – bestående af områdets 

interessenter – bad Naturstyrelsen i 2015 Envidan om at foretage en undersøgelse af 

forureningsindholdet af husspildevand. Undersøgelsens design og metode var forinden blevet 

drøftet i arbejdsgruppen, ligesom Envidans endelige rapport har været drøftet i arbejdsgruppen.  

 

Envidans undersøgelse viser forureningsniveauer for husspildevand, som ligger væsentligt over 

den definition, som er foreslået i høringsudkastet. 

 

Det har været hensigten med reglerne, at mindre offentlige institutioner – for eksempel plejehjem 

og børnehaver – ikke skulle betale særbidrag, og at deres spildevand dermed skulle betragtes på 

linje med husspildevand. Definitionen af husspildevand skulle med andre ord også rumme 

forureningsindholdet fra disse institutioner. Envidans undersøgelse har imidlertid ikke inddraget 

spildevand fra disse institutioner i deres målinger, hvilket er problematisk, da institutionerne må 

forventes at have et højere forureningsindhold end husholdninger. Såfremt der tages højde for 

dette forhold, må det derfor også forventes, at de målte værdier for husspildevand vil ligge endnu 

højere end angivet i Envidans rapport.  

 

Minimumsgrænse 

Landbrug & Fødevarer skal opfordre Energistyrelsen til at fastsætte definitionen af særligt forurenet 

spildevand som en minimumsværdi, således at forsyningerne har mulighed for at fastsætte 

definitionen højere. Det kan for eksempel være relevant, hvis en forsyning kan dokumentere, at 

spildevandet er mere forurenet end den fastsatte definition. På denne måde vil definitionen af 

særligt forurenet spildevand også kunne tage højde for fremtidige udsving i forureningsindholdet af 

husspildevand. 

 

Evaluering 

Erfaringsmæssigt viser det sig ofte med teknisk tunge regelsæt, at man ikke på forhånd kan 

forudsige konsekvenserne fuldt ud.  Landbrug & Fødevarer skal derfor opfordre til, at der i 

bekendtgørelsen indføres en evalueringsbestemmelse, som fastsætter, at reglerne skal evalueres 

efter for eksempel et år.  

 

Muligheder for udtræden 

Da forsyningerne har monopol på deres ydelser, kan virksomhederne ikke selv vælge at træde ud 

af forsyningen for at rense og udlede deres spildevand selv og dermed slippe for at betale 

særbidrag. Landbrug & Fødevarer har eksempler på virksomheder, som har fået afslag fra 

kommunen om at udtræde af forsyningen, hvilket betyder, at virksomhederne i stedet er tvunget ud 

i en halv løsning, hvor de kan etablere et forrenseanlæg, som renser spildevandet, inden det ledes 

videre til forsyningen. Denne løsning giver imidlertid ikke nødvendigvis økonomisk mening.  

  

Landbrug & Fødevarer skal derfor opfordre til, at mulighederne for at træde ud af 

spildevandsforsyningen forbedres, så virksomhedernes muligheder for at etablere bedre og mere 

kosteffektive renseløsninger tilskyndes yderligere. 

 

Justeret betalingsprincip 

Landbrug & Fødevarer skal opfordre til, at kravet om selskabsmæssig adskillelse mellem 

forsyningernes forsyningsnet og renseanlæg i forbindelse med anvendelse af det justerede 
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betalingsprincip ophæves og erstattes med et krav om regnskabsmæssig opdeling af aktiviteterne. 

Ændringen vil medføre en mere administrativ enkel regulering, som samtidig vil bidrage til lavere 

omkostninger for forsyningerne. 

 

 

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

 

 

Med venlig hilsen 
 

 

Henrik Borg Kristensen 

Seniorkonsulent 
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E hbk@lf.dk 

 


