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Energistyrelsen 

Center for Forsyning 

Amaliegade 44 

1256 København K 

ens@ens.dk 

 

 

Landbrug & Fødevarers bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om økonomiske rammer 

for vandselskaber og vandselskabers tilknyttede virksomhed, jr. nr. 2016-8877. 

 

Energistyrelsen har den 12. september 2016 udsendt udkast til ovenstående bekendtgørelser med 

høringsfrist den 19. september kl 10:00. Landbrug & Fødevarer skal indledningsvist bemærke, at 

en høringsfrist på under en uge ikke giver mulighed for at komme med et fyldesgørende 

høringssvar.  

 

Ændringer vil føre til stigende forbrugerpriser 

Udkast til bekendtgørelse om økonomiske rammer for vandselskaber indeholder en længere række 

ændringer, som stort set alle har til formål at øge de økonomiske rammer for selskaberne til skade 

for forbrugerne, som vil opleve stigende priser. Årsagen synes at være, at forsyningerne ikke har 

indflydelse på en række omkostninger, som de i henhold til bekendtgørelserne derfor skal have 

tillæg til.  

 

Til ovenstående skal Landbrug & Fødevarer bemærke, at det er vilkårene for alle private 

virksomheder, som i en intens konkurrencesituation ikke blot kan sende uforudsete regninger 

videre til kunderne, men må sænke omkostningerne andre steder i organisationen. Dette sunde 

økonomiske princip bør også være gældende i forsyningssektoren. 

 

Urimelig ekstraregning til borgere og virksomheder 

Landbrug & Fødevarer skal særligt bemærke det uhensigtsmæssige i, at kommunerne - på grund 

af en uklar lovgivning - bliver belønnet med en uretmæssig tilbagebetaling af et treciffret 

millionbeløb fra forsyningsselskaberne. Årsagen er, at kommuenerne tilsyneladende ikke skal 

betale de omkostninger, som deres vejvand medfører i spildevandsforsyningen. Det fører til en 

stærkt uhensigtsmæssig situation, hvor virksomheder og borgere nu skal betale et treciffret 

millionbeløb tilbage til kommunerne via vandforsyningen. Denne praksis finder Landbrug & 

Fødevarer helt uacceptabel. 

 

Omkostningerne til tilbagebetaling af vejbidrag bør findes indenfor selskabernes eksisterende 

økonomiske rammer, eventuelt suppleret med en længere afdragsordning. Samtidig bør det sikres, 

at kommunerne fremover kommer til at betale de omkostninger, der er ved behandling af vejvand, 

så der gøres op med en praksis, der reeelt overfører penge fra det takstfinansierede område til det 

skattefinansierede område.  

 

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

 

Henrik Borg Kristensen 

Chefkonsulent 
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