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Landbrug & Fødevarers bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om 

performancebenchmarking af vandselskaber, jr. nr. 2016-5039. 

 

Energistyrelsen har den 21. september 2016 udsendt forslag til bekendtgørelse om 

performancebenchmarking af vandselskaber med høringsfrist den 20. oktober 2016.  

 

Fødevareerhvervet er storforbruger af vand- og spildevandsydelser, og en 

performancebenchmarking kan bidrage med vigtig viden, herunder om graden af 

forsyningssikkerhed i forskellige dele af landet. Det er endvidere væsentligt, at benchmarkingen 

indeholder data, som er relevante at sammenligne på tværs. 

 

Rensegrad 

En forudsætning for performancebenchmarkingen må være, at man som minimum kan 

sammenligne renseanlæggenes rensegrad på tværs. For at kunne foretage denne sammenligning 

er det imidlertid nødvendigt at tage højde for de forskellige krav, som recipienterne stiller til 

rensningen. Landbrug & Fødevarer finder, at denne sammenligning mest hensigtsmæssigt kan 

opnås ved, at performancebenchmarkingen foretager en sammenligning af rensegraden ud over 

lovkrav (udledningstilladelsen). Dette vil netop tage hensyn til, at recipienternes følsomhed 

medfører forskellige krav til rensningen. 

 

Hvis en forsyning for eksempel har et krav i udledningstilladelsen på 10 mg/l - men renser ned til 5 

mg/l - så har forsyningen en forbedret rensegrad på 50 pct. sammenlignet med lovkrav. Dette tal vil 

nemt kunne sammenlignes med samme tal fra øvrige renseanlæg, og dermed skabe et 

gennemskueligt system, som både kommuner, borgere og forsyninger kan få gavn af. 

 

Overløb 

Det er Landbrug & Fødevarers forståelse, at bekendtgørelsen skal være med til at implementere 

fødevare- og landbrugspakken i forhold til overløb. Det fremgår således af Fødevare- og 

Landbrugspakken, at: ”antallet af hændelser, hvor regnbetingede udløb belaster vandløb med 

blandt andet organisk stof, skal følges tæt med henblik på at kunne vurdere, om der fremadrettet er 

behov for at skærpe indsatsen for at reducere antallet af hændelser yderligere”. 

 

Landbrug & Fødevarer skal i den forbindelse gøre opmærksom på, at man - for at kunne vurdere 

belastningens betydning for vandmiljøet - ikke alene kan nøjes med at overvåge 

spildevandsmængder, men også antallet af hændelser, som nævnt i teksten, samt indberette 

målinger af mængden af miljøfremmede stoffer og metaller i spildevandet. Uden viden om hvilke 

stoffer, der findes i spildevandet, vil det ikke være muligt at vurdere betydningen af overløb for 

miljøtilstanden”.  

 

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