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Ophævelse af drikkevandsafgiften med samtidig omlægning til vandafgift 
 
Drikkevandsafgiften på vandindvindingstilladelser i vandforsyningslovens kapitel 4 a er blevet 
ophævet pr. 1. januar 2011, inkl. alle tilhørende bestemmelser om afgiftsfritagelser og 
afgiftslempelser. Der er derfor i vandforsyningsloven ikke længere bestemmelser om afgift til 
finansiering af grundvandskortlægning.  
 
Derimod er der indført et drikkevandsbidrag på 67 øre i § 3, stk. 2, i lov om afgift af ledningsført 
vand, også kaldet vandafgiften. Dette bidrag betales af alle forbrugere af vand i årene 2012 til 2017, 
hvorefter bidraget automatisk ophører, da der herefter ikke længere skal opkræves afgift til 
finansiering af grundvandskortlægningen.  
 
Efter 1. januar 2012 opkræves der derfor ikke længere afgift til drikkevandsbeskyttelse beregnet på 
tilladte indvindingsmængder, men derimod udelukkende vandafgift beregnet på baggrund af faktisk 
forbrug. Drikkevandsbidraget i § 3, stk. 2, i lov om afgift af ledningsført vand erstatter derfor 
drikkevandsafgiften i vandforsyningsloven og opkræves af SKAT sammen med og efter reglerne om 
vandafgiften på ledningsført vand. Der henvises derfor til SKAT’s hjemmeside vedr. beregning og 
opkrævning af afgiften: http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=17324 .  
 
Vandafgiften er en velafprøvet ordning, som har eksisteret siden 1993 og betales af alle forbrugere 
af vand, dog kan momsregistrerede virksomheder i lighed med den almindelige vandafgift på 
afgiften godtgjort efter reglerne i § 9 i lov om afgift af ledningsført vand. Også i denne forbindelse 
henvises til SKAT, som administrerer ordningen.  
 
Forhøjelse af vandselskabernes prislofter 
 
Forhøjelsen af vandafgiften er vedtaget så sent, at den ikke indgår i de prislofter for 2012, som 
Forsyningssekretariatet i efteråret 2011 har fastsat for de enkelte vandselskaber. Vandafgiften og 
drikkevandsbidraget anerkendes imidlertid som 1:1 omkostninger i forhold til prisloftreguleringen. 
Det betyder, at de udmeldte prislofter kan forhøjes med de takststigninger, der måtte skulle til for at 
dække forhøjelsen af vandafgiften. Omlægningens virkning på taksterne må for det enkelte 
vandselskab beregnes ud fra en sammenligning mellem den fremtidige betaling for det faktiske 
forbrug sammenholdt med den hidtidige betaling på grundlag af den tilladte 
vandindvindingsmængde. Se information fra Forsyningssekretariatet: http://www.kfst.dk/nyt-
nyhedsbrev/vandnyt/vandnyt-vandselskaber-kan-forhoeje-taksterne-med-afgiftsstigninger/  
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Kommunalbestyrelsens godkendelse af takster i forbindelse med afgiftsændringer 
 
Der har været tvivl om, hvorvidt ændringer i vand- og spildevands-takster som følge af ændringer i 
statslige afgifter kræver kommunalbestyrelsens godkendelse. Naturstyrelsen vurderer, at såfremt 
man i forbindelse med kommunalbestyrelsens takstgodkendelse positivt har gjort det klart for 
kommunalbestyrelsen, hvad taksterne indeholder – dvs. en opsplitning i forskellige poster - så har 
kommunalbestyrelsen også godkendt, at afgifter er indeholdt i taksten. Det vil derfor ikke være 
nødvendigt med en fornyet godkendelse, men derimod udelukkende en orientering af 
kommunalbestyrelsen om, at der er sket ændringer i de lovfastsatte afgifter.  
 
Desuden, da der i bestemmelsen er fastsat, at det nu er de årligt fastsatte anlægs- og driftsbidrag, der 
skal kontrolleres - og man positivt har ændret bestemmelsen hertil - må man gå ud fra, at lovgiver 
har lagt vægt på dette. Dette understøttes af bemærkningerne til lov nr. 460 af 12. juni 2009, hvor 
der til § 2, nr. 8 netop er henvist til, at kommunalbestyrelsen en gang årligt skal godkende anlægs- 
og driftsbidrag.  
 
At lovgiver i forbindelse med afgiftsomlægninger øver indflydelse på taksterne i vandselskaberne vil 
ikke ændre på, at legalitetstilsynet udøves i forbindelse med vandselskabets almindelige 
takstfastsættelse. 
 
Dog skal det påpeges, at afgiften selvfølgelig efterfølgende er omfattet af den almindelige årlige 
godkendelse af de fastsatte takster.  
 
Ovenstående er Naturstyrelsens vurdering, og der tages selvfølgelig forbehold for, at en domstol 
komme frem til et andet resultat 
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