Høringssvar 18. januar 2022

Udkast til ændring af bekendtgørelse om økonomiske rammer for vandselskaber
Dansk Miljøteknologi takker for muligheden for at kommentere ændringer i bekendtgørelse om
økonomiske rammer for vandselskaber.
Dansk Miljøteknologi beklager, at de større ændringer af vandsektorloven, som der er lagt op til
gennem den politiske aftale om justeret økonomisk regulering af vandsektoren fra 2018, endnu
ikke er gennemført og udskudt til 2024, og at reguleringen af drikkevandsselskaberne dermed må
forlænges på gældende vilkår.
I aftalen fra 2018 hedder det: ”Partierne bag aftalen er enige om, at sektoren skal videreudvikles,
så den bliver førende på teknologiudvikling og har ambitiøse målsætninger for miljø og klima”. Det
nævnes endvidere eksplicit i aftalen, at en væsentligt hensyn med den nye regulering er at havne
eksporten af dansk vandteknologi.
Når den nye regulering indføres med så langsomt et tempo, betyder det desværre også, at den
ønskede teknologiudvikling forsinkes, og at eksporten svækkes.
Dansk Miljøteknologi opfordrer derfor til, at den egentlige ændring af reguleringen af
vandsektoren på basis af den politiske aftale fra 2018 nu gennemføres uden yderligere
forsinkelser, og at det overvejes, hvordan der her og nu kan tages initiativer, som understøtter
innovation og grøn omstilling i vandsektoren, fx gennem en ”Grøn pakke” i forbindelse med den
aktuelle ændring af bekendtgørelsen. Pakken kunne indeholde en ændring af benchmarkingen, så
enkelte eller få selskaber, som ”går foran” med indførelse af nye teknologier, ikke straffes af
modellen. Man kunne også justere bekendtgørelsens paragraf om tilskud udefra, så den entydigt
er åben over for mulighederne for tilskud fra fx EU, MUDP og andre fonde. Den grønne pakke
kunne også indeholde, at der indføres nettoindtægter i de økonomiske rammer, når man
indregner initiativer om grøn omstilling og innovation.
Med hensyn til de foreslåede ændringer i bekendtgørelsen:
Dansk Miljøteknologi støtter, at det bliver muligt for vandselskaberne at periodisering af
omkostninger til drikkevandsbeskyttelse bliver mulig. Det bør også gælde selskaber, som har
været tidligt i gang og som allerede har fået godkendt en omkostning uden mulighed for at
opkræve den over en periode.
Dansk Miljøteknologi kan acceptere at udskyde nogle af tidsfristerne for indberetninger, når dette
er nødvendiggjort af den udskudte implementering.

Dansk Miljøteknologi har forståelse for, at der fastsættes en frist for indsendelse af
dispensationsansøgninger for anlægsprojekter, som skulle være afsluttet 31. december 2019, men
mener, at vandselskaberne bør have en rimelig periode til at indrette sig efter den nye frist.
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