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Vandsektorloven
• Lovforslaget
• L 91blev fremlagt skriftligt den 16. december 2015
• 1. Behandling den 14. januar
• Tidsplan herefter ? - forventning om plan, der inkluderer
udvalgsbehandling
Ikrafttræden 1. marts 2016
• Udmøntende bekendtgørelser
• En række udmøntende bekendtgørelser
• Høring i perioden 13. november 2015 til 4. januar 2016
Ikrafttræden 1. marts 2016

Vandsektorloven – økonomisk regulering
• Store knaster, vi har i fokus:
• Finansiering:
• Omkostninger til eksisterende lån
• Omkostninger til fremtidige lån
• Muligheden for altid at kunne afdrage gæld
• Investeringer:
• Reinvesteringer - nuværende investeringstillæg som udgangspunkt for de
økonomiske rammer
• Påtvungne investeringsomkostninger
• Effektiviseringskrav:
• De op til 800. mio. kr. ekstra
• De skjulte effektiviseringskrav
• Omkostninger, der kan påvirkes på kort sigt.
• Det, der ikke udløser tillæg

Vandsektorloven – økonomisk regulering
• Store knaster, vi har i fokus:
• Muligheden for forhøjelser af de økonomiske rammer
• Den praktiske håndtering af tillæg
• Udvidelsen af ressourceudnyttelse
• Nye investeringer
• Justering af rammen
• Omkostninger, der ikke kan påvirkes
• Opgørelsen af indtægter og egenkapital
• Overgangen fra den nuværende regulering

Vandsektorloven – andre hensyn
• Den økonomiske regulering og dens vægt på effektivisering påvirker de øvrige
hensyn i den politiske aftale
• Fjernelsen af ekstraordinære effektiviseringsgevinster, optjent siden 2010,
begrænser midlerne til den forudsatte teknologiudvikling, innovation samt
demonstration og eksport af vandteknologiløsninger og vandselskabernes råderum
i forhold til at fastlægge serviceniveau
• Selskabernes optimering af ressourceudnyttelse og betaling fra
samarbejdspartnere skal godkendes af kommunen, hvis selskabet ikke selv har
råderum
• Finansieringen af stiftelsen af TA-selskaber
• VUDP
• Selskaberne skal effektivisere ekstra, når de indgår i medfinansieringsprojekter
omkring håndtering af tag- og overfladevand

• Manglende sammenhæng med anden regulering
• Den lovbestemte afdragsordning

Vandsektorloven – øvrige ændringer
• Ændringer i sektorlovgivningen: Vandforsyningsloven, betalingsloven
og miljøbeskyttelsesloven
• Differentiering af takster
• Planlægning, drifts- og investeringsplaner ud af de kommunale
spildevandsplaner
• Tydeliggørelse af forsyningspligt
• Indsatsplaner
• Performancebenchmarking
• Privat tvistløsningsorgan

Forventninger udenfor Vandsektorloven
• Forventninger om kommende aktiviteter:
• DANVA forventer, at betalingslovens bestemmelser om vejbidrag vil blive
ændret i løbet af 2016
• Medfinansieringsbekendtgørelsen forventes evalueret i 2016
• Lovstrukturarbejde indenfor Miljø- og Fødevareministerens område
• Implementering af nye/nyere regelsæt:
• Nye udbudsregler og lov 1564/2015 og bekendtgørelserne 1624/2015
(indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning) og 1625/2015
(koncessionskontrakter)
• Nationalt bindende grænseværdier for særbidrag bekendtgørelse 1375/2015
(bekendtgørelse om særbidrag for særlig forurenet spildevand)
• Implementering af kvælstofslempelser i landbrugslovgivningen

Aktiviteter i øvrigt
• Inddrivelse via SKAT → Inddrivelsesloven
• Højesterets dom i Vintapperrampesagen → DANVA-vejledning om
gæsteprincippet med eksempler og deklarationstekst.
• Internationale faktorer, der influerer i 2016
• Kommende EU-persondataforordning
• EU - evaluering af DWD
• EU action plan for the Circular Economy
• FN’s SDG mål ( bæredygtighedsmål)

?

