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KL Høringssvar vedr. udkast til ny bekendtgørelse 

vedrørende spildevandsafledningsafgift (trappemodel) 

 
Hermed bemærkninger fra KL vedr. udkast til bekendtgørelse om 
spildevandsafledningsafgift.  
 

Generelle kommentarer og helhedsindtryk 

 Det synes uhensigtsmæssigt, at trappemodellen slet ikke har et 
miljømæssigt incitament for de store vandforbrugende virksomheder, idet 
det er disse, der skal betale væsentligt mindre.  

 De private forbrugere, hvor vi har opnået gode og store vandbesparelser, 
skal betale meget mere for vandet, selv om det er her, at indsatsen har 
været mest udtalt. 

 Bekendtgørelsen virker ikke gennemskuelig for borgerne. 

 Den nye fordelingsordning afstedkommer meget administration og 
bureaukrati. 

 Der kommer en for uensartet fordeling af omkostningerne på 
vandforbrugende virksomheder og forbrugergrundlag kommunerne 
imellem. I mindre og mellemstore kommuner med mange 
vandforbrugene virksomheder viser foreløbige beregninger, at taksterne 
stiger med op til omkring 10 kr. pr. m3. (efter fuld implementering).  

 I en tid hvor der gøres en reel indsats for at afbureaukratisere virker det 
mærkeligt, at man indfører regler, som går i den modsatte retning. Her 
tænkes der på, at virksomheder skal tilmelde sig ordningen, og at 
forsyningsselskaberne skal til at holde styr på, om en virksomhed er 
erhverv, der drives på markedsmæssige vilkår, eller ej. Desuden at der 
hvert år skal vurderes på virksomheders særbidrag. 

Udkastet til bekendtgørelse forholder sig alene til en mængderabat til store 
vandforbrugere. Når man beskæftiger sig vandafledningsbidrag, burde der i langt 
højere grad kikkes på helheden i vandafledningen. Her tænkes bl.a. på 
muligheden for at fastsætte taksterne efter "forureningsbelastningen" og 
muligheden for at differentiere taksterne efter et spildevandsbidrag og et bidrag 
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for afledning af overfladevand. Dette vil i langt højere grad kunne få 
forsyningsselskabernes takster til at afspejle den reelle omkostning ved 
spildevandsrensningen. 

Øvrige bemærkninger 

 Betegnelsen ” Erhverv der opererer på markedsmæssige vilkår” er uklar - 
især når det tilføjes, at vederlaget blot skal dække omkostningerne. Vil 
større ejendomme med udlejning til erhverv for eksempel være omfattet?  

 Ofte vil ejendomme og virksomheder være adskilt i forskellige 
selvstændige selskaber. Det betyder, at besparelsen ikke nødvendigvis 
tilfalder produktionsvirksomheden. 

 Kommunerne vil ikke kunne nå en serøs behandling af betalingsvedtægter 
og takster i fagudvalg og kommunalbestyrelsen på en måned. 
Godkendelse forudsætter i øvrigt at Forsyningssekretariatet har udmeldt 
prisloftet. Der vil være meget få kommuner der vil være i stand til at 
behandle en sag om spildevandstakster (der kommer ind den 1. 
december) inden den 31. december samme år. 

 Erfaringerne med administration af ministeriets detaljerede takstregler på 
affaldsområdet ikke er gode. Blandt andet er der usikkerhed om 
økonomien, når antal ejendomme med reduceret takst ikke kendes. På 
affaldsområdet gav reglerne anledning til et betydeligt antal klager.  

 Det er positivt, at der søges en klarere og mere entydig beregning af 
særbidrag for den enkelte virksomhed, herunder er det vigtigt at få 
defineret ”normalspildevand”, så spildevandet fra alle landets 
virksomheder klart kan defineres som indenfor/udenfor 
”normalspildevand”. 
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