
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KL Høringssvar på Bekendtgørelser som opfølgning på 

vandsektorforliget 
 

 
KL har modtaget 11 bekendtgørelser i høring som følge af forslaget til 

ændring af lov om vandsektorlov, der udmønter det politiske forlig om ny 

og forbedret regulering af den danske vandsektor. Regelsættet er 

omfattende og kompliceret, det lever efter KL’s opfattelse ikke op til den 

politiske ambition om forenkling. 

 
KL har desuden læst den fremsatte lovtekst til lov om ændring af 

vandsektorloven mv., og vores høringssvar til bekendtgørelserne, skal 

ses i forlængelse heraf. 

 
Vores høringssvar er delt i tre temaer: Medfinansieringsbekendtgørelsen, 

Miljø- og servicemål og Kommunale styringsværktøjer. 

 
Der tages forbehold for en politisk behandling af høringssvaret i KL, som 

der ikke har været tid til indenfor høringsperioden. 

 
Ny Medfinansieringsbekendtgørelse 

 
KL finder det ude af trit med den indgåede aftale fra 2012, hvis 

medfinansieringen ændres til 75% fra årsskiftet. Aftalen byggede på den 

klare forudsætning, at der skulle gennemføres en evaluering af 

ordningen, inden der blev taget stilling den fremtidige finansiering, hvilket 

ikke er sket. KL har derfor et klart ønske om, at ændringen i 

medfinansieringen udskydes med et år indtil evalueringen foreligger. 

Indføres en medfinansiering på 75% fra årsskiftet må det forventes, at en 

række meget relevante projekter skrinlægges eller konverteres til mere 

konventionelle og dermed væsentligt dyrere løsninger, som imidlertid 

fortsat kan finansieres fuldt ud. 

 
En udskydelse som ønsket af KL indebærer, at klimatilpasningsarbejdet 

ikke går i stå eller bliver unødigt fordyret, mens evalueringen udarbejdes 

og de nødvendige tilretninger i bekendtgørelser kan så gennemføres i 

overensstemmelse hermed. Dette blev tilsvarende forudsat i 

økonomiaftalen for 2015 i forbindelse med aftale om at forlænge 

muligheden for selskabernes 100% medfinansiering af 

klimatilpasningsprojekter 
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KL ser det som afgørende for realisering af klimatilpasningsindsatsen for 

kommunalt og privatejede arealer, at selskaberne fortsat får mulighed for 

100% medfinansiering. 
 

 
Miljø- og servicemål.  Bekendtgørelse om økonomiske rammer for 

vandselskaber 

 
KL finder det positivt, at det nu klart fremgår at et selskabs økonomiske 

rammer hæves med et tillæg som følge af godkendte formål. Men vi 

finder det fortsat uhensigtsmæssigt at tillægget er omfattet af 

effektiviseringskrav. Miljø- og servicemål er netop udtryk for en bevist 

lokalpolitisk prioritering af takstmidlerne. 

 
Vi finder det ligeledes uhensigtsmæssigt at kapitel 7 indeholder 

bestemmelser om en nedre grænse for tillæg til vandselskabers 

økonomiske ramme. Ifølge § 11 kan vandselskabers økonomiske rammer 

hæves med et tillæg, …, til vandselskabers nødvendige omkostninger 

eller meromkostninger til statsligt eller kommunalt fastsatte, pålagte eller 

godkendte formål, der indenfor et kalenderår overstiger enten en pct. af 

den fastsatte økonomiske ramme for det pågældende år eller 500.000 kr. 

 
KL mener, at grænsen på enten én pct. af den økonomiske ramme pr. år 

eller på 500.000 kr. akkumuleret pr. år er uhensigtsmæssig. 

Vandselskaber, der kun iværksætter enkelte små projekter med samlede 

omkostninger under 500.000 kr., vil dermed ikke få udløst tillæg til den 

økonomiske ramme. Det kan være problematisk for små 

forsyningsselskaber. 

 
Med ophævelse af bekendtgørelsen om driftsomkostninger til miljømål og 

servicemål ophæves også den tilhørende vejledning. KL mener, at man 

bør udarbejde en ny vejledning, der redegør for, hvordan vandselskaber 

skal håndtere tillæg omfattet af § 11. 

 
Kommunale styringsværktøjer 

 
KL bemærker at det nu af lovbemærkningerne fremgår at 

performancebenchmarking er et dialogværktøj for kommunerne og 

selskaberne. KL hilser ligeledes ordningen med en årlige drøftelse med 

selskaberne velkommen. Også kravene til vandforsynings-  og 

spildevandsplanernes indhold er blevet tydelige i bekendtgørelserne. KL 

savner stadig en klarere markering af selskaberne forpligtigelse til at 

følge og opfylde de kommunale planer. 

 
I Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets ”Høringsnotat vedr. forslag til 

ændringer af vandsektorloven mv.” diskuteres adskillelsen af myndighed 

og drift i relation til en eventuel kommunal godkendelse af selskabernes 

drift- og investeringsplaner. Det konkluderes i notatet, at en sådan 

godkendelse vil være ressourcekrævende og i strid med adskillelsen af 

myndighed og drift. Heri er KL enig, og derfor er vores forslag fortsat 

aktuelt: At den kommunale planlægning, herunder overordnede 

tidsplaner for nødvendig udbygning af infrastrukturen, er bindende for 

forsyningsselskaberne. Eksempelvis kunne en enkel ”Følg eller begrund 
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ordning”,, som binder selskaberne til at følge den kommunale 

planlægning, eller begrunde afvigelser, reducere ressourceforbruget i alle 

led til et absolut minimum. 
 

 
 
 
 

Med venlig hilsen 
 

 
Lars Kaalund 

Chefkonsulent 
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