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J.nr. NST-4400-00021 
Høring af udkast til bekendtgørelse om den variable del af 
vandafledningsbidraget for spildevand  
 
Naturstyrelsen har den 27. juni 2013 udsendt en skrivelse vedrørende høring af udkast 
til ny bekendtgørelse om den variable del af vandafledningsbidraget. 
 
Bekendtgørelsens formål er at indføre en ændret betalingsstruktur for spildevandshånd-
teringen således, at vandforbrugernes betaling bliver mindre forbrugsafhængig. Den nye 
bekendtgørelse er udarbejdet på baggrund af lov om ændring af lov om betalingsregler 
for spildevandsforsyningsselskaber m.v., jf. L 222 af 28. maj 2013, som trådte i kraft pr. 
1. juli 2013. 
 
Det fremgår af forarbejderne til loven, at der ønskes en mere kostægte fordeling af ud-
gifterne til håndtering af spildevand, hvilket opnås ved at indføre en trappemodel med 
nedsat kubikmetertakst for virksomheder med højt vandforbrug.  
 
Produktionsvirksomheder med et meget højt vandforbrug på over 20.000 m³ skal betale 
en kubikmetertakst, der er 40 % mindre end almindelige husholdninger og øvrige 
grundejere, som har et årligt vandforbrug på under 500 m³ pr. ejendom.  
 
Spildevandsselskaberne afregner individuelt over for egne brugere i overensstemmelse 
med et såkaldt ”hvile-i-sig-selv” princip. Dette vil alt andet lige betyde øgede udgifter 
for alle brugere med et almindeligt vandforbrug.  
 
Ifølge Spildevandsudvalgets analyse fra 2011, vil grundejere med almindeligt vandfor-
brug i industritunge områder blive mødt med en større stigning i kubikmetertaksten.  
 
Boligejendomme, kontorejendomme og øvrige grundejere med et vandforbrug på under 
500 m³ vil ligeledes opleve stigninger i deres omkostninger til spildevandsafledning. 
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Ifølge spildevandsanalysen vil f.eks. boliger i Århus kunne forvente en stigning i spil-
devandsbidraget på ca. 7 %. Dette svarer omtrent til kr. 200,00 pr. bolig ved et årligt 
forbrug på 110 m³.1  
 
Da vandafledningsbidraget lovmæssigt betales direkte af lejerne i forbindelse med deres 
afregning af vandforbruget, vil det stigende bidrag betyde en tilsvarende forhøjelse af 
lejernes udgifter. Dermed bærer lejerne en stor del af den byrde, som afgiftslettelsen 
overfor de forbrugstunge erhverv giver anledning til. 
 
Det oplyses i forarbejderne til loven, at den nye betalingsmodel efter fuld indfasning i 
2018 ikke betyder, at husholdninger og øvrige små vandforbrugere som helhed, stilles 
ringere end i dag, da spildevandsselskaberne skal effektiviseres i et omfang, som dæk-
ker de merudgifter på 700 mio. kr., som omlægningen giver anledning til. 
 
Ejendomsforeningen Danmark forventer dermed, at den indførte trappemodel, efter fuld 
indfasning, bliver omkostningsneutral for grundejerne og deres lejere som helhed, og 
ser frem til at følge processen. 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Torben Christensen 
Direktør 

                                                 
1 Spildevandsudvalgets analyse af 2011, s. 59, Tabel 4 og Figur 12. 


