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Høring af udkast til bekendtgørelse om den variable del af vandafledningsbidraget 
for spildevand 
 
Hermed fremsendes i høring udkast til en ny bekendtgørelse om den variable del af 
vandafledningsbidraget. 
 
Folketinget har den 27. juni 2013 vedtaget en ændring af lov om betalingsregler for 
spildevandsforsyningsselskaber m.v. (Betalingsstruktur for vandafledningsbidrag 
m.v.). Lovændringen træder i kraft den 15. juli 2013.  
 
Vedlagte udkast til bekendtgørelse udmønter den vedtagne ændring af loven.  
 
Formålet med lovændringen er, som beskrevet i bemærkningerne til lovforslaget, jf. 
L 222, at indføre en mere kostægte betalingsstruktur for den variable del af vandaf-
ledningsbidraget. Med lovændringen indføres der således en degressiv trappemo-
del, som for alle vandforbrugere sikrer en større sammenhæng mellem pris og om-
kostninger ved spildevandshåndtering.  
 
Med lovændringen pålægges det miljøministeren at fastsætte de nærmere regler om 
spildevandsforsyningsselskabernes pligt til at fastsætte differentierede degressive 
kubikmetertakster.  
 
Med vedlagte udkast til bekendtgørelse fastlægger miljøministeren således de i lov-
ændringen nævnte nærmere regler om den nye struktur for beregning af den vari-
able del af vandafledningsbidraget. Det pålægges således spildevandsforsyningssel-
skaberne dels at fastsætte differentierede kubikmetertakster og dels at beregne den  
variable del af vandafledningsbidrag for den enkelte ejendom efter de nye takster. 
Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 1. september 2013.   
 
Det fremgår af lovændringen, at spildevandsforsyningsselskaberne i 2013 med 
virkning fra 1. januar 2014 skal fastsætte størrelsen af de differentierede degressive 
takster i overensstemmelse med de regler, som fastsættes af miljøministeren.  
 
Udkastet til bekendtgørelsen fastlægger endvidere nærmere regler om ejendomseje-
res muligheder og pligter i forhold til at afgive oplysninger til brug for spildevands-
forsyningsselskabets beregning af den variable del af vandafledningsbidrag opgjort 
efter den nye betalingsstruktur. 
 
Endeligt fastlægges der en række øvrige bestemmelser, der vedrører implemente-
ringen af den nye betalingsstruktur, herunder frist for kommunalbestyrelsens god-
kendelse af de differentierede kubikmetertakster samt beregning af statsvejbidra-
get. Indholdet i udkastet til bekendtgørelsen er nærmere beskrevet i det følgende. 
 



 2 

Indførelse af en degressiv trappemodel baseret på tre trin 
Med vedlagte udkast til bekendtgørelse fastlægges, jf. § 1, følgende tre intervaller: 
årligt vandforbrug pr. ejendom på til og med 500 kubikmeter, over 500 og til og 
med 20.000 kubikmeter samt over 20.000 kubikmeter.  
 
Det årlige vandforbrug opgøres pr. ejendom, hvilket betyder, at fx én ejendom med 
fem små virksomheder, der hver for sig ligger under 500 kubikmeter, samlet set vil 
komme på trappen. Forståelsen af ejendomsbegrebet i denne bekendtgørelse er 
defineret i udkastet til § 3. 
 
Det fastlægges endvidere, at pr. 1. januar 2018 skal trin 2 være 20 % lavere end trin 
1, og trin 3 skal være 60 % lavere end trin 1, jf. § 4. Der fastlægges en lineær indfas-
ning i perioden fra 1. januar 2014 til og med 31. december 2017, jf. udkastets § 18. 
 
For ejendomme, hvorfra der helt eller delvist drives erhverv, der opererer på mar-
kedsmæssige vilkår, skal spildevandsforsyningsselskabet beregne bidraget efter de 
tre kubikmetertakster, jf. §§ 5 og 6. ”Erhverv, der opererer på markedsmæssige 
vilkår” er defineret i udkastet til § 3. Naturstyrelsen forventer at udstede nærmere 
vejledning om anvendelsen af definitionen. 
 
Desuden fastlægges det, jf. §§ 7-9, at den variable del af vandafledningsbidraget i 
følgende situationer skal beregnes efter taksten for trin 1 uanset, at der er et vand-
forbrug på over 500 kubikmeter: 
- vandforbruget for den del af en ejendom, der har nedsat vandafledningsbidrag, jf. 
lovens § 2 b, jf. bekendtgørelsens § 8. 
- ejendomme med justeret betalingsprincip, jf. lovens § 2 a, stk. 3, for så vidt angår 
bidraget til dækning af rensningen af spildevandet, jf. § 7. 
- vandforbruget for de ejendomme og for de dele af en ejendom, hvorfra der ikke 
drives erhverv, der opererer på markedsmæssige vilkår, jf. bekendtgørelsens § 9, jf. 
§§ 5 og 6. Dette omfatter privat beboelse, offentlig forvaltning og service, visse pri-
vate foreninger samt tilsvarende. Naturstyrelsen forventer at udstede nærmere vej-
ledning om anvendelsen af definitionen. 
 
Tilmelding til den degressive betalingsstruktur  
Ejendomme, hvorfra der helt eller delvist drives erhverv, der opererer på markeds-
mæssige vilkår, skal betale vandafledningsbidrag efter de tre trin, dog forudsat at 
ejeren af ejendommen afgiver nærmere fastlagte oplysninger om anvendelsen af 
ejendommen, jf. §§ 5 og 6. 
 
De nærmere regler om afgivelse af oplysninger til brug for beregning af vandafled-
ningsbidrag efter de tre differentierede takster fremgår af §§ 11 - 15. 
 
Som det fremgår af § 14, pålægger miljøministeren Naturstyrelsen en pligt til på sin 
hjemmeside at fastsætte og offentliggøre nærmere bestemmelser for ejendomsejer-
nes afgivelse af oplysninger til brug for beregningen af vandafledningsbidraget. Det 
kan oplyses, at Naturstyrelsen forventer, at der medio september 2013 åbnes for 
elektronisk afgivelse af de nævnte oplysninger.   
 
Det fastlægges i vedlagte udkast til bekendtgørelse, at ejere af ejendomme, hvorfra 
der helt eller delvist drives erhverv, der opererer på markedsmæssige vilkår, kan 
tilmelde sig opgørelse af vandafledningsbidraget efter de tre takster inden 15. okto-
ber, jf. § 11.  
 
Såfremt en ejendomsejer ikke tilmelder sig senest den 15. oktober 2013, skal spilde-
vandsforsyningsselskabet for det efterfølgende år og fremefter beregne vandafled-
ningsbidraget efter taksten for trin 1 uanset vandforbruget, jf. § 9, jf. §§ 5 – 6. Ejen-
domsejeren kan i givet fald året efter inden 15. oktober 2014 tilmelde sig beregning 
efter de tre takster for det efterfølgende år (2015 og fremefter). 
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Den ejendomsejer, der en gang har afgivet de nævnte oplysninger til brug for bereg-
ning af vandafledningsbidrag efter de tre takster, skal som udgangspunkt ikke afgi-
ve nærmere oplysninger de efterfølgende år, jf. dog §§ 13 og 15. 
 
Naturstyrelsen forventer i august 2013 at orientere de brancheorganisationer, der 
fremgår af vedlagte høringsliste, nærmere om hvorledes ejendomsejerne inden den 
i bekendtgørelsen fastsatte frist, som i udkastet er den 15. oktober, kan afgive oplys-
ninger til brug for spildevandsforsyningsselskabets beregning af vandafledningsbi-
drag efter de tre takster. Konsekvensen af manglende afgivelse af oplysning vil være 
betaling efter taksten på trin 1 uanset vandforbrugets årlige størrelse. 
  
Spildevandsforsyningsselskaberne 
Det fremgår af den lovændring, der blev vedtaget den 27. juni 2013, at alle spilde-
vandsforsyningsselskaber, jf. overgangsbestemmelsen i lovændringens § 2, stk. 3, i 
2013 skal fastsætte størrelsen af de tre differentierede degressive kubikmetertak-
ster, der skal anvendes med virkning pr. 1. januar 2014. Fastsættelsen skal ske i 
overensstemmelse med reglerne fastsat af miljøministeren i vedlagte udkast til be-
kendtgørelse.  
 
Til brug for fastsættelsen af de tre takster får spildevandsforsyningsselskaberne fra 
Naturstyrelsen, jf. § 14 og nærmere bestemmelser på Naturstyrelsens hjemmeside, 
de oplysninger, der er afgivet af ejerne af ejendomme med henblik på beregning 
efter de differentierede takster.  
 
Kommunalbestyrelsen godkender hvert år i passende tid inden 1. januar de af spil-
devandsforsyningsselskabet fastsatte tre takster for det efterfølgende år, jf. § 16. 
Spildevandsforsyningsselskaberne udarbejder senest den 1. december 2013 en beta-
lingsvedtægt i overensstemmelse med den nye lov og bekendtgørelsen, jf. § 19. 
Kommunalbestyrelsen godkender senest den 31. december 2013 betalingsvedtæg-
ten, jf. § 19.  
 
Høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse bedes være Naturstyrelsen i hænde 

mandag den 5. august 2013, kl. 10. 
 
Høringssvar sendes til Naturstyrelsens hovedpostkasse, nst@nst.dk eller med almindelig  
post til Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, med reference til  
j.nr. NST-4400-00021.   
 
Eventuelle spørgsmål kan rettes til funktionsleder Vibeke Plesner (72544923) i uge 27,  
til cand. jur. Anne Christine Matzon (72544923) i uge 28 samt Bolette Jensen (72544923) 
i ugerne 30-31. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Jakob Møller Nielsen 
Kontorchef i Klimatilpasning, Vandsektor og Grundvand 


