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Høring af bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Forsyningssekretariatets 
virksomhed  
 
Hermed sendes vedlagte udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Forsy-
ningssekretariatets virksomhed i tre ugers høring. Ændringen er en konsekvens af udkast til 
forslag til lov om ændring af lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, lov 
om vandforsyning m.v., lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. og 
forskellige andre love (Opfølgning på politisk forlig om ny og forbedret regulering af den 
danske vandsektor). 
 
Høringssvar til bekendtgørelsen bedes venligst fremsendt pr. e-mail til ens@ens.dk, med an-
givelse af journalnummer 2015-5684, 
 

senest den 27. november 2015, kl. 16:00 
 
Vi gør opmærksom på, at høringssvarene bliver offentliggjort. 
 
Eventuelle spørgsmål vedrørende udkastet til bekendtgørelsen kan rettes til:  
Anna Riis Kaagaard, tlf. 93 58 80 04, e-mail: annrj@nst.dk  
 
Der tages generelt forbehold for lovteknik. Det bemærkes desuden, at ændringsbekendtgørel-
sen inden udstedelse vil blive indarbejdet i en ny hovedbekendtgørelse.  
 
Ændringsbekendtgørelsens baggrund og indhold 
Den 29. april 2015 blev der indgået politisk forlig om ny regulering af vandsektoren. Som 
følge heraf blev udkast til forslag til lov om ændring af lov om vandsektorens organisering og 
økonomiske forhold, lov om vandforsyning m.v., lov om betalingsregler for spildevandsfor-
syningsselskaber m.v. og forskellige andre love sendt i høring den 4. september 2015 med 
forventet ikrafttrædelse den 1. marts 2016.  
 
Lovforslaget indeholder bl.a. ny regulering vedrørende afgiften, som vandselskaberne betaler 
til dækning af Forsyningssekretariatets drift og opgavevaretagelse. Betaling og opkrævning af 
afgiften er reguleret i bekendtgørelse nr. 1467 af 16. december 2009 om Forsyningssekretaria-
tets virksomhed, som bl.a. bestemmer, at afgiften opkræves i 4. kvartal året før. 

 
 
 



 

 Side 2 

Afgiften til Forsyningssekretariatet er fastsat til 13,5 mio. kr. i 2016 og skal opkræves i over-
ensstemmelse med bestemmelserne i lovforslaget. Da opkrævningen af 2016-afgiften efter 
den gældende bekendtgørelse om Forsyningssekretariatets virksomhed skal foretages i 4. 
kvartal 2015, hvor lovforslaget endnu ikke er trådt i kraft, er det nødvendigt at gennemføre en 
ændring af bekendtgørelsen inden årets udgang. Denne tidsfrist er begrundelsen for den for-
kortede høringsperiode. 
 
Ændringsbekendtgørelsen indebærer således, at opkrævningen af 2016-afgiften til Forsyningsse-
kretariatets udskydes fra 4. kvartal 2015 til perioden 1. marts til 1. maj 2016. Herved kan 2016-
afgiften opkræves i overensstemmelse med bestemmelserne i lovforslaget. 
 
Den nye regulering i lovforslaget indebærer bl.a., at afgiften til Forsyningssekretariatet for-
ventes at variere fra år til år, og at afgiften ikke som hidtil vil være ens for alle vandselskaber 
omfattet af vandsektorloven, men vil variere afhængigt af det enkelte vandselskabs årligt de-
biterede vandmængde. At opkrævningen af 2016-afgiften udskydes til efter lovforslagets 
ikrafttræden indebærer således, at de fleste vandselskaber sandsynligvis vil skulle betale et 
væsentligt større eller mindre beløb end hidtil. Vandselskaber med en stor årlig debiteret 
vandmængde vil sandsynligvis blive opkrævet et større beløb end hidtil, og vandselskaber 
med en begrænset årlig debiteret vandmængde vil sandsynligvis blive opkrævet et mindre be-
løb end hidtil. Vandselskaberne vil fortsat kunne medregne afgiften til Forsyningssekretariatet 
i vandtaksterne.  
 
En yderligere konsekvens af ændringsbekendtgørelsen er, at udskydelsen af opkrævningstids-
punktet kan påvirke takstgodkendelsen. Vandselskabernes takster, som normalt godkendes i 
december, vil muligvis skulle ændres efter opkrævningen, som følge af en forhøjet eller for-
mindsket afgift. Ændrede takster skal godkendes på ny.  
 
Det bemærkes, at hvis denne ændring ikke blev gennemført, og opkrævningstidspunktet der-
for ikke blev udskudt, ville der ske en efterregulering af afgiften, så 2016-afgiften alligevel 
ville stemme overens med den nye regulering. Konsekvenserne af denne ændringsbekendtgø-
relse ville derfor også indtræde i forbindelse med en efterregulering.  
 
 
Venlig hilsen 
 
 
Anna Riis Kaagaard  


