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Høring af udkast til revideret vejledning om fastsættelse af takster, j.nr 2016-9046 

Energistyrelsen har den 6. oktober 2016 udsendt udkast til revideret vejledning om fastsættelse af 

takster for vand med høringsfrist den 3. november 2016. 

 

Det er Landbrug & Fødevarers opfattelse, at vejledningen i højere grad bør beskrive, hvordan der 

kan opnås en fordeling af udgifterne, som sikrer en rimelig byrdefordeling. I dag betaler mange 

storforbrugere - fx kvægbrugere eller fødevarevirksomheder - en uforholdsmæssig stor andel af 

forsyningens samlede omkostninger, som ikke står mål med de omkostninger, som de påfører 

forsyningen. Det er fx tilfældet i de forsyninger, hvor der betales den samme kubikmetertakst for 

alle forbrugere uanset forbrug.  

 

Mulighederne for at indføre differentierede takster bør derfor være et centralt element i 

vejledningen, herunder med eksempler på, hvordan der kan indføres en trappemodel i betalingen, 

fx ift. den variable vandtakst. Dette vil endvidere ligge i tråd med trappemodellen på 

spildevandsområdet, som sikrer en mere kostægte og rimelig betalingsstruktur for store 

vandforbrugere. 

 

Det skal i forbindelse med ovenstående bemærkes, at store vandforbrugende virksomheder 

normalt er underlagt krav om miljøgodkendelse, hvor BAT skal påses, således at der sikres en 

begrænsning af virksomhedens vandforbrug. 

 

Konkrete bemærkninger 

I indledningen til afsnit fire om vandforsyningens indtægter omtales det, at vandforsyningen skal 

hvile-i-sig-selv over en årrække. Det bør her også beskrives, at selskaberne derudover er omfattet 

af en indtægtsrammeregulering som betyder, at ikke alle omkostninger uden videre kan overvæltes 

forbrugerne. 

 

På side 13 beskrives betaling til stikledningen frem til bebyggelsen. I det åbne land kan dette blive 

omkostningstungt, hvis en stikledning føres frem til ejendomsskel, men bebyggelsen ligger langt 

inde på ejendommen. Det bør derfor beskrives, at det i sådanne situationer bør undgås, at der 

bliver pligt til tilslutning til den fælles vandforsyning, og at der ikke bør pålægges passagebidrag. 

 

Såfremt der er spørgsmål til ovenstående, står vi naturligvis til rådighed. 

 

 

Med venlig hilsen 
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