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Overskrift maks 2 linjer 

 
Underoverskrift maks 1 linje 

UK dato >Indsæt 

 >’Sidehoved og Sidefod 

Vælg Sprog og vælg datoformat eller 

skriv datoen direkte i datofeltet på 

siden 

 

Indsæt nyt billede 

1. Klik på billedet 

2. Åben ImageShopper 

og vælg billede 

3. Klik ‘Insert image’ knap 

4. Højreklik på billede 

og vælg ‘Placer bagerst’  

Takstdifferentiering inden for vand og spildevand 

Indlæg på temadag – ‘Fagre nye vandsektorlov’ 

9. marts 2016 

9. marts 2016 

1 

Tekst går maksimalt  

til undermaginal 7,00 

Overskrift maks 2 linjer 

 

 

 

 

Tekst med punktliste 

 

Punktopstilling 

For at skifte niveau, klik på 

’Forøge listeniveau’ 

 

 

 eller ’Mindske listeniveau’ 

Betalingslovens § 3 – uddrag 

Stk.1.  

Spildevandsforsyningsselskabet fastsætter en gang årligt differentierede degressive kubikmetertakster, der varierer afhængigt af vandforbruget, 

idet fastsættelsen sker i overensstemmelse med regler fastsat i medfør af stk. 4-8. Vælger spildevandsforsyningsselskabet at indføre et fast 

bidrag efter § 2 a, stk. 7, fastsætter spildevandsforsyningsselskabet en gang årligt størrelsen af bidraget. 

Spildevandsforsyningsselskabet kan i særlige tilfælde fastsætte kubikmetertakster og faste bidrag 

forskelligt for geografiske områder. De fastsatte kubikmetertakster og bidrag skal overholde den indtægtsramme eller den 

regnskabsmæssige kontrolramme, der er fastsat for spildevandsforsyningsselskabet i medfør af §§ 6 eller 6 a i lov om vandsektorens 

organisering og økonomiske forhold.  

 

Kommunalbestyrelsen i den eller de kommuner, hvorfra spildevandsforsyningsselskabet modtager spildevand, skal en gang årligt 

godkende de af spildevandsforsyningsselskabet fastsatte kubikmetertakster og faste bidrag. For spildevandsforsyningsselskaber, som 

modtager spildevand i flere kommuner, kan kommunalbestyrelserne aftale, at den ene kommunalbestyrelse godkender bidragene 

for de øvrige kommuner. De godkendte kubikmetertakster og faste bidrag skal være tilgængelige på spildevandsforsyningsselskabets 

hjemmeside 

 

Stk. 8.  

Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte regler om fastsættelse af forskellige kubikmetertakster og faste bidrag for 

geografiske områder, herunder om, hvad der anses for at være særlige tilfælde efter stk. 1. 
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Tekst går maksimalt  

til undermaginal 7,00 

Overskrift maks 2 linjer 

 

 

 

 

Tekst med punktliste 

 

Punktopstilling 

For at skifte niveau, klik på 

’Forøge listeniveau’ 

 

 

 eller ’Mindske listeniveau’ 

Vandforsyningslovens § 53 – uddrag  

Stk.1. 

En almen vandforsyning fastsætter anlægs- og driftsbidrag en gang årligt. Fastsættelsen skal ske under overholdelse af den indtægtsramme eller 

den regnskabsmæssige kontrolramme, som er fastsat for forsyningen i medfør af §§ 6 eller 6 a i lov om vandsektorens organisering og 

økonomiske forhold. Anlægs- og driftsbidrag kan i særlige tilfælde fastsættes forskelligt for geografiske 

områder.  

 

De årligt fastsatte anlægs- og driftsbidrag skal godkendes af kommunalbestyrelsen i den eller de kommuner, hvor vandet forbruges. For 

almene vandforsyninger, som forsyner med vand i flere kommuner, kan kommunalbestyrelserne aftale, at kun den ene 

kommunalbestyrelse godkender bidragene for de øvrige kommuner. De godkendte anlægs- og driftsbidrag skal være tilgængelige på den almene 

vandforsynings hjemmeside. 

 

Stk. 7. 

Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte regler om almene vandforsyningers fastsættelse af bidrag, herunder om 

form og indhold af almene vandforsyningers takstblade, og om fastsættelse af forskellige bidrag for geografiske områder, jf. stk. 1, herunder om, 

hvad der anses for at være særlige tilfælde 
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3 

Tekst og billede 

Overskrift maks 2 linjer 

 

 

 
Tekst og punktopstilling 

For at skifte mellem de forskellige 

pre-designede tekst niveauer, klik 

på ’Forøge listeniveau’ 
 
 

 For at komme tilbage til foregående 

tekstniveau klik ’Mindske listeniveau 

 

 

Indsæt nyt billede 

1. Klik på billedet 

2. Åben ImageShopper 

og vælg billede 

3. Klik ‘Insert image’knap 

4. Højreklik på billede 

og vælg ‘Placer bagerst’ 

Tekst går maksimalt  

til undermaginal 7,00 

Baggrunden for udvidelsen af mulig-heden for 
takstdifferentiering 

9. marts 2016 

4 

Lovforarbejderne til den nye vandsektorlov (de alminde-lige bemærkninger) 

henviser til evalueringsrapporten udarbejdet af Deloitte, LETT og DHI. 

 

Evalueringsrapporten pegede på, at der kunne opnås store 

effektiviseringsgevinster ved en yderligere konsolidering i vandsektoren, men 

at den dagældende regulering af takstfastsættelsen på spildevandsområdet 

var en central barriere for egentlige fusioner af spildevands-selskaber. 

 

De nye regler om mulighed for takstdifferentiering i geografiske områder er 

vedtaget med henblik på at imødekomme ovenstående. 
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Tekst og billede 

Overskrift maks 2 linjer 

 

 

 
Tekst og punktopstilling 

For at skifte mellem de forskellige 

pre-designede tekst niveauer, klik 

på ’Forøge listeniveau’ 
 
 

 For at komme tilbage til foregående 

tekstniveau klik ’Mindske listeniveau 

 

 

Indsæt nyt billede 

1. Klik på billedet 

2. Åben ImageShopper 

og vælg billede 

3. Klik ‘Insert image’knap 

4. Højreklik på billede 

og vælg ‘Placer bagerst’ 

Tekst går maksimalt  

til undermaginal 7,00 

Hovedspørgsmål i den nye regulering 

9. marts 2016 

5 

Lovteksten i de to nye bestemmelser i betalings-loven og 

vandforsyningsloven ”kan i særlige tilfælde … forskelligt … for 

geografiske områder” efterlader to hovedspørgsmål: 

 

1) Hvad menes der med ”for geografiske områder”? 

 

2) Hvornår er der tale om ”særlige tilfælde”? 

 

Tekst og billede 

Overskrift maks 2 linjer 

 

 

 
Tekst og punktopstilling 

For at skifte mellem de forskellige 

pre-designede tekst niveauer, klik 

på ’Forøge listeniveau’ 
 
 

 For at komme tilbage til foregående 

tekstniveau klik ’Mindske listeniveau 

 

 

Indsæt nyt billede 

1. Klik på billedet 

2. Åben ImageShopper 

og vælg billede 

3. Klik ‘Insert image’knap 

4. Højreklik på billede 

og vælg ‘Placer bagerst’ 

Tekst går maksimalt  

til undermaginal 7,00 

Hvad ligger der i formuleringen ”for geografiske 
områder”? 
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• Formuleringen angiver, at der nu kan differentieres (alene) på baggrund af geografiske områder 

(kræver stadig saglig grund). 

 

• Udgangspunktet efter hidtidig gældende retstilstand har været forskelligt på henholdsvis vand- og 

spildevandsområdet:  

 

- Det i betalingsloven (med tilhørende forarbejder) indeholdte solidaritetsprincip har indtil nu 

medført et forbud mod at differentiere overfor et selskabs kunder alene med henvisning til 

geografisk placering.  

- På vandforsyningsområdet ”præciserer” den nye formulering den gældende retstilstand, hvor 

det efter min vurdering har været muligt på baggrund af ejendommens placering at differentiere 

størrelsen på anlægsbidrag (by- eller landzone) men også på driftsbidraget (f.eks.  hvor det 

samme vandselskab har ejet flere vandværker med forskellig omkostningsstruktur). 

 

• De nye bestemmelser giver derimod hverken på vand- eller spildevands-området videre muligheder 

for at differentiere bidragene overfor forskellige forbrugerkategorier (storkundeordning mv.) end det 

er tilfældet efter den hidtidige retstilstand. 
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4 

Tekst går maksimalt  

til undermaginal 7,00 

Overskrift maks 2 linjer 

 

 

 

 

Tekst med punktliste 

 

Punktopstilling 

For at skifte niveau, klik på 

’Forøge listeniveau’ 

 

 

 eller ’Mindske listeniveau’ 

Hvornår er der tale om ”særlige tilfælde”? 

Ordlyden af de to gennemgåede prisbestemmelser kunne indikere et snævert anvendelsesområde, 

men lovforarbejderne (de specielle bemærkninger til de to bestemmelser) giver yderligere 

fortolkningsbidrag: 

 

Kvalifikation og eksemplificering af ”særlige tilfælde”: 

 

• Takstdifferentiering kan være begrundet i historiske forhold. (I lovforarbejderne henvises bl.a. til, at 

opretholdelse af forskellige takster efter en fusion kan være begrundet i historisk forskellig 

prioritering af drift og investering). 

 

• En takstdifferentiering kan være begrundet i forskellige miljømæssige eller geografiske forhold i 

forskellige forsyningsområder (som giver anledning til forskelle i vandselskabets omkostninger til at 

drive forsyningen). 

 

• Takstdifferentiering kan være begrundet i forskellige krav/målsætninger til miljø og service indenfor 

den enkelte kommunes geografisk område (også omtalt i lovforarbejderne og i øvrigt også nævnt af 

vandselskaberne under evalueringen af den tidligere vandsektorlov som en barriere for 

”fuldstændige” fusioner). 
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Tekst går maksimalt  

til undermaginal 7,00 

Overskrift maks 2 linjer 

 

 

 

 

Tekst med punktliste 

 

Punktopstilling 

For at skifte niveau, klik på 

’Forøge listeniveau’ 

 

 

 eller ’Mindske listeniveau’ 

Hvornår er der tale om ”særlige tilfælde”? – fortsat  

• Lovforarbejderne nævner eksplicit, at fastsættelsen af differentierede takster ikke kan begrundes i 

hensyn til bestemte forbrugerkategorier, f.eks. af sociale hensyn eller som indirekte støtte til erhverv 

(det må så underforstås bortses fra opdeling i forbrugerkategorier, hvor differentieringen sker på et 

omkostningsægte grundlag). 

 

Det tidsmæssige aspekt: 

 

• Takstdifferentieringen kan være permanent (jf. lovbemærkningerne): 

 

”Differentierede takster kan fastsættes i en overgangsperiode, f.eks. efter en fusion, eller som en 

blivende forskel i taksten.” 

 

(Det er til stadighed en forudsætning, at differentieringen kan begrundes sagligt indenfor 

betalingslovens og vandforsyningslovens formålsbestemmelser). 
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09-03-2016 

5 

Tekst og billede 

Overskrift maks 2 linjer 

 

 

 
Tekst og punktopstilling 

For at skifte mellem de forskellige 

pre-designede tekst niveauer, klik 

på ’Forøge listeniveau’ 
 
 

 For at komme tilbage til foregående 

tekstniveau klik ’Mindske listeniveau 

 

 

Indsæt nyt billede 

1. Klik på billedet 

2. Åben ImageShopper 

og vælg billede 

3. Klik ‘Insert image’knap 

4. Højreklik på billede 

og vælg ‘Placer bagerst’ 

Tekst går maksimalt  

til undermaginal 7,00 

Hjemmel til at fastsætte nærmere regler om 
takstfastsættelse 

9. marts 2016 

9 

• De ovenfor i  betalingslovens § 3, stk. 8 og vandforsynings-lovens § 53, stk. 7 

gennemgåede bemyndigelsesbestemmelser er helt ”brede”. Ministeren kan generelt 

fastsætte nærmere regler om fastsættelse af takster/bidrag (så længe bekendt-

gørelsen ikke kommer på kant med lovbestemmelserne med tilhørende forarbejder). 

 

• Det nævnes eksplicit, at der bl.a. kan fastsættes nærmere regler om, hvad der anses 

for at være ”særlige tilfælde”. 

 

• Ifølge lovforarbejderne forventes bemyndigelsen først udnyttet efter en 

erfaringsopsamling (med baggrund i den administrative praksis, som fastlægges af 

kommunerne). 

 

• I det omfang bemyndigelsen udnyttes, angiver lovforarbejderne følgende kriterium: 

”… differentierede takster, f.eks. kan begrundes i historiske eller fremtidige faktiske 

forhold, som med-fører en forskel i forsyningsmuligheder eller forsyningsydelser”. 

 

 

Tekst og billede 

Overskrift maks 2 linjer 

 

 

 
Tekst og punktopstilling 

For at skifte mellem de forskellige 

pre-designede tekst niveauer, klik 

på ’Forøge listeniveau’ 
 
 

 For at komme tilbage til foregående 

tekstniveau klik ’Mindske listeniveau 

 

 

Indsæt nyt billede 

1. Klik på billedet 

2. Åben ImageShopper 

og vælg billede 

3. Klik ‘Insert image’knap 

4. Højreklik på billede 

og vælg ‘Placer bagerst’ 

Tekst går maksimalt  

til undermaginal 7,00 

Kommunalbestyrelsens godkendelses-kompetence 

9. marts 2016 
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• Både i den tidligere gældende vandforsyningslov og betalings-lov skulle de af 

vandselskaberne fastsatte takster/bidrag godkendes af kommunalbestyrelsen i 

vandselskabets hjemsteds-kommune. 

 

• Med den nye regulering er det vandselskabet i den eller de kommuner, hvorfra 

selskabet modtager spildevand/hvor vandet forbruges, som godkender 

taksterne/bidragene. 

 

• I de tilfælde, hvor et vandselskab har forsyningsområder på tværs af 

kommunegrænser, kan kommunalbestyrelserne indbyrdes aftale, at kun den ene 

kommunalbestyrelse godkender taksterne/bidragene (sideordnet delegation). I så 

fald bør der i aftalen om den sideordnede delegation bl.a. indarbejdes en klar 

stillingtagen til, hvornår/i hvilke tilfælde delegationen kan trækkes tilbage). 
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Overskrift maks 2 linjer 
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