Skatteudvalget 2020-21
L 131 Bilag 2
Offentligt

11. december 2020
SEJ
DI-2020-02215
Skatteministerie journalnummer 2020-6403

Skatteministeriet
Nicolai Eigtveds Gade 28
1402 København K
Sendt om e-mail til:
lovgivningogoekonomi@skm.dk
cc.: JVJ@skm.dk

DI’s bemærkninger til forslag til lov om ændring af lov om afgift
af ledningsført vand og lov om vandforsyning m.v. (Forhøjelse af
vandafgiften og ophævelse af bestemmelser om drikkevandsbidraget)
DI har den 7. december 2020 modtaget ovenstående forslag til ændring af
afgiften på ledningsført vand og lov om vandforsyning m.v. med høringsfrist
den 14. december. Det efterlader ikke meget tid til et dybdegående høringssvar.
Helt grundlæggende finder DI det problematisk, når en midlertidig afgift
vedtaget til at finansiere en helt konkret opgave ved udløbet blot ændres til
en blivende afgift.
Af resumeet af forslaget fremgår:
”Mere konkret har dette lovforslag til formål at tilvejebringe den fremtidige
finansiering af grundvandskortlægningen og den kommunale indsatsplanlægning ved en forhøjelse af vandafgiften, hvormed den vigtige opgave at
sikre den fremtidige beskyttelse af drikkevandet kan opretholdes. Forhøjelsen af vandafgiften erstatter det midlertidige drikkevandsbidrag, som udløber ved udgangen af 2020. Drikkevandsbidraget blev indført for at finansiere
grundvandskortlægningen og den kommunale indsatsplanlægning.”
Og ligeledes:
”Finansieringen af grundvandskortlægning og den kommunale indsatsplanlægning, som hidtil har været finansieret via drikkevandsbidraget, vil herefter ske på finansloven og indgå i den tværgående udgiftspolitiske prioritering.”
DI bemærker, at disse to udsagn er modstridende. Hvis finansieringen fremover sker via finansloven, så er der jo ikke grundlag for at gøre den midlertidige afgift permanent.

*SAG*

DI skal bemærke at vi selvfølgelig er enige i, at grundvandskortlægning og
den kommunale indsatsplanlægning er yderst vigtigt, og det mener DI skal
prioriteres.
Vi står naturligvis til rådighed for en nærmere drøftelse af dette høringssvar.

Med venlig hilsen

Svend-Erik Jepsen

Lovgivning og økonomi (lovgivningogoekonomi@skm.dk)
Johan Vestergaard Jensen (JVJ@skm.dk)
Jakob Degn Nielsen (jdn@dansk-retursystem.dk)
SV: Høring af lovforslag om forhøjelse af vandafgiften og ophævelse af bestemmelse om
drikkevandsbidraget
E-mailtitel: SV: Høring af lovforslag om forhøjelse af vandafgiften og ophævelse af bestemmelse om
drikkevandsbidraget (SKM: 576520)
08-12-2020 22:37
Sendt:

Til:
Cc:
Fra:
Titel:

Denne e-mail kommer fra internettet og er således ikke nødvendigvis fra en intern kilde selvom afsenderadresse kan indikere det.

På vegne af Dansk Retursystem takker jeg for modtagelsen af nedenstående mail vedr. høring af lovforslag om
forhøjelse af vandafgiften. Dansk Retursystem har ingen bemærkninger til det fremsendte.

Med venlig hilsen


Jakob Degn Nielsen
Advokat
t. +4543323473
m. +4530671344

Fra: *Admin-vest <admin-vest@dansk-retursystem.dk>
Sendt: 8. december 2020 06:59
Til: *Jura & Compliance <jura-compliance@dansk-retursystem.dk>
Emne: VS: Høring af lovforslag om forhøjelse af vandafgiften og ophævelse af bestemmelse om drikkevandsbidraget
(SKM: 576520)

Fra: Johan Vestergaard Jensen <JVJ@skm.dk>
Sendt: 7. december 2020 16:19
Til: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd <ae@ae.dk>; samfund@advokatsamfundet.dk; forbundet@blikroer.dk;
ari@di.dk; poulhenning@sejthen.eu; Retssikkerhed <Retssikkerhed@skatteforvaltningen.dk>; info@bffg.dk;
per@danskmaskinhandel.dk; info@brintbranchen.dk; Bryggeriforeningen <info@bryggeriforeningen.dk>;
info@businessdanmark.dk; info@cepos.dk; cevea@cevea.dk; DAKOFA <dakofa@dakofa.dk>; dca@agrsci.au.dk;
'dn@dn.dk' <dn@dn.dk>; danmarks@skibskredit.dk; mail@danskaffaldsforening.dk; info@danskenergi.dk; Dansk
Erhverv <hoeringssager@danskerhverv.dk>; Dansk Fjernvarme <mail@danskfjernvarme.dk>;
danskgartneri@danskgartneri.dk; dgc@dgc.dk; info@dlbr.dk; metal@danskmetal.dk; *Info - Dansk Retursystem A/S
<Info@dansk-retursystem.dk>; info@skovforeningen.dk; sekretariat@solcelleforening.dk; dts@dts.dk;
mail@danskeadvokater.dk; info@denfo.dk; danva@danva.dk; info@ecocouncil.dk; hoering@di.dk;
klarlovgivning@digst.dk; info@drivkraftdanmark.dk; eksportraadet@um.dk; stkl@di.dk; jura@di.dk;
ed@energidanmark.dk; info@energinet.dk; Energistyrelsens officielle postkasse <ENS@ENS.DK>;
post@energitilsynet.dk; letbyrder@erst.dk; mail@finansdanmark.dk; Forbrugerrådet <hoeringer@fbr.dk>;
fds@skat.dk; Foreningen af rådgivende ingeniører <fri@frinet.dk>; bsn@lf.dk; Foreningen Danske Kraftvarmeværker
<mail@fdkv.dk>; fdr@fdr.dk; Formand@fdr.dk; fse@fse.dk; fsr@fsr.dk; mbl@fsr.dk; per@danskmaskinhandel.dk;
44MSJ@hk.dk; hoering@horesta.dk; oxfamibis@oxfamibis.dk; info@justitia-int.org; kl@kl.dk; kfst@kfst.dk;
kontakt@kraka.org; info@lf.dk; info@baeredygtigtlandbrug.dk; sanst@sanst.dk; lederne@lederne.dk; MST
Miljøstyrelsens hovedpostkasse <MST@MST.DK>; modst@modst.dk; dce@au.dk; NST - Naturstyrelsens
hovedpostkasse <nst@nst.dk>; noah@noah.dk; info@folkecenter.dk; pd@plast.dk; skat@seges.dk;
service@forbundet.dk; sik@sik.dk; sanst@sanst.dk; SMV@SMVdanmark.dk; jesper.Kiholm@skat.dk; sfs@dma.dk;
br@ve.dk; Veltek <veltek@veltek.dk>; geus@geus.dk; regioner@regioner.dk; info@danskevv.dk; De Økonomiske
Råd <dors@dors.dk>; di@di.dk; affaldplus@affaldplus.dk; mail@brancheforeningenkraftvarme.dk; info@dkvind.dk;

grakom@grakom.dk; 01jbs@hk.dk; hofor@hofor.dk; info@nbl-landsforening.dk; info@danskerhvervsfremme.dk;
selskabformiljoret@horten.dk; info@danskmiljoteknologi.dk
Cc: Alexandra Schoustrup Schuppli <ASS@skm.dk>
Emne: Høring af lovforslag om forhøjelse af vandafgiften og ophævelse af bestemmelse om drikkevandsbidraget
(SKM: 576520)

OBS: Vær opmærksom på, at dette er en e-mail fra en ekstern afsender, og at afsenderen kan
være forfalsket. Virker mailen mistænkelig, så slet den eller send et screenshot af den til ITServicedesk.

Til høringsparterne
Der vedlægges forslag til Lov om ændring af lov om afgift af ledningsført vand og lov om vandforsyning m.v.
(Forhøjelse af vandafgiften og ophævelse af bestemmelser om drikkevandsbidraget) samt resumé og
høringsliste.
Skatteministeriet skal anmode om eventuelle bemærkninger til lovforslaget senest mandag den 14.
december 2020.
Høringssvar bedes sendt til lovgivningogoekonomi@skm.dk med henvisning til journalnummer 2020-6403.
Der bedes samtidig sendt en kopi til jvj@skm.dk.
Med venlig hilsen
Johan Vestergaard Jensen
Miljø, energi og motor [MEM]
MailJVJ@skm.dk
Mobil 72382761

Skatteministeriet/Ministry of Taxation
Nicolai Eigtveds Gade 28
DK 1402 - København K
Mailskm@skm.dk
Webwww.skm.dk

Til: Skatteministeriet,
lovgivningogoekonomi@skm.dk
cc. jvj@skm.dk
J.nr. 2020-6403
9. december 2020

Høringssvar til ”Forslag til lov o æ dri g af lov o afgift af led i gsført va d og
lov om vandforsyning m.v. (Forhøjelse af vandafgiften og ophævelse af bestemelser o drikkeva dsbidraget)”
Danske Vandværker har med tilfredshed noteret, at der med Finanslov 2021 er afsat midler til forsættelse af det vigtige arbejde med grundvandskortlægning og indsatsplanlægning. Begge områder er væsentlige for at sikre en solid grundvandsbeskyttelse i fremtiden, der kan understøtte adgangen til rent drikkevand.
Vi ville dog have foretrukket, at afgiftsbeløbet var blevet fastsat tidligere, så det
samme beløb blev opkrævet for hele året. Med en afgift, der først er gældende fra
februar 2021, påføres vandværkerne en unødvendig ekstra administrativ byrde. Vi
foreslår derfor, at lovens ikrafttræden udskydes til den 1. januar 2022.
Med lovforslaget vil det fortsat være vandforbrugerne, der skal finansiere grundvandskortlægningen mv. Det er vores opfattelse, at grundvandsbeskyttelse, herunder kortlægning og indsatsplanlægning, er en vigtig fælles samfundsopgave, som
principielt burde finansieres direkte via de almindelige skatter og afsættes på
denne og efterfølgende finanslove.
Med venlig hilsen

Susan Münster
Direktør
Danske Vandværker

Danske Vandværker I Solrød Center 20 C I 2680 Solrød Strand
Tlf.: 56 14 42 42 I info@danskevv.dk I www.danskevv.dk I CVR: 9513 9655

Skatteministeriet
Nicolai Eigtveds Gade 28
DK 1402 – København K

DATO: 14. december 2020
PROJEKTNR.:
CV

Høring af udkast til ændring af lov om afgift på ledningsført vand
Generelle kommentarer
I udkastet til ændring af lov om afgift på ledningsført vand foreslås, at afgiften forhøjes
med 19 øre pr kubikmeter svarende til det hidtidige øremærkede beløb til drikkevandsbeskyttelse. Dette øremærkede beløb var lovfæstet med udløb i år. Fremover foreslås det, at
finansieringen af grundvandskortlægningen og kommunernes indsatsplanlægning fastsættes i finansloven, og at det manglende provenu ved bortfald af det øremærkede beløb til
drikkevandsbeskyttelse dækkes via en tilsvarende forhøjelse af den generelle afgift på ledningsført vand.
DANVA er overordnet af den opfattelse, at drikkevandsbeskyttelsen er en samfundsopgave,
hvorfor vi principielt støtter skattefinansiering af denne vigtige opgave. Vi er dog stærkt
bekymret for, at kontinuiteten i indsatsen kan gå tabt, når det er op til skiftende regeringer
at allokere tilstrækkelige midler til området.
Den statslige grundvandskortlægning er i disse år hårdt presset af behovet for kortlægning
af et meget stort antal nye kildepladser på grund af de massive fund af pesticider i landets
vandforsyninger og af opgaven med udpegning af boringsnære beskyttelsesområder. Der
er således mange vigtige kortlægningsopgaver, der må vente mange år. Vi mener derfor,
at der skal ske en væsentlig øget tilførsel af midler til området (udover de nuværende 19
øre) over en længere årrække og at vandsektoren har behov for sikkerhed for, at finansieringen fremadrettet er på plads.
DANVA kan derfor kun støtte omlægningen af afgiften, hvis den fremtidige nødvendige finansiering sikres via lov eller politisk aftale.

Med venlig hilsen
Carl-Emil Larsen
DANVA

VANDHUSET | Godthåbsvej 83, 8660 Skanderborg | KØBENHAVN | Vester Farimagsgade
1, 5. sal., 1606 København V | Tlf. 7021 0055 | danva@danva.dk | www.danva.dk
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Lovgivning og økonomi (lovgivningogoekonomi@skm.dk)
Johan Vestergaard Jensen (JVJ@skm.dk)
Foreningen af rådgivende ingeniører (fri@frinet.dk)
SV: Høring af lovforslag om forhøjelse af vandafgiften og ophævelse af bestemmelse om
drikkevandsbidraget - journalnummer 2020-6403
E-mailtitel: SV: Høring af lovforslag om forhøjelse af vandafgiften og ophævelse af bestemmelse om
drikkevandsbidraget (SKM: 576520) - journalnummer 2020-6403
09-12-2020 08:33
Sendt:
Til:
Cc:
Fra:
Titel:

Denne e-mail kommer fra internettet og er således ikke nødvendigvis fra en intern kilde selvom afsenderadresse kan indikere det.

FRI takker for muligheden for at afgive høringssvar på ovenstående høring.
Vi har ingen bemærkninger til den, da den ikke direkte påvirker rammebetingelserne for rådgivende
ingeniørvirksomheder.

Med venlig hilsen
Ulrik Ryssel Albertsen

Erhvervspolitisk Chef
Foreningen af Rådgivende Ingeniører

Fra: Johan Vestergaard Jensen <JVJ@skm.dk>
Sendt: 7. december 2020 16:19
Til: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd <ae@ae.dk>; samfund@advokatsamfundet.dk; forbundet@blikroer.dk;
ari@di.dk; poulhenning@sejthen.eu; Retssikkerhed <Retssikkerhed@skatteforvaltningen.dk>; info@bffg.dk;
per@danskmaskinhandel.dk; info@brintbranchen.dk; Bryggeriforeningen <info@bryggeriforeningen.dk>;
info@businessdanmark.dk; info@cepos.dk; cevea@cevea.dk; DAKOFA <dakofa@dakofa.dk>; dca@agrsci.au.dk;
'dn@dn.dk' <dn@dn.dk>; danmarks@skibskredit.dk; mail@danskaffaldsforening.dk; info@danskenergi.dk; Dansk
Erhverv <hoeringssager@danskerhverv.dk>; Dansk Fjernvarme <mail@danskfjernvarme.dk>;
danskgartneri@danskgartneri.dk; dgc@dgc.dk; info@dlbr.dk; metal@danskmetal.dk; info@dansk-retursystem.dk;
info@skovforeningen.dk; sekretariat@solcelleforening.dk; dts@dts.dk; mail@danskeadvokater.dk; info@denfo.dk;
danva@danva.dk; info@ecocouncil.dk; hoering@di.dk; klarlovgivning@digst.dk; info@drivkraftdanmark.dk;
eksportraadet@um.dk; stkl@di.dk; jura@di.dk; ed@energidanmark.dk; info@energinet.dk; Energistyrelsens
officielle postkasse <ENS@ENS.DK>; post@energitilsynet.dk; letbyrder@erst.dk; mail@finansdanmark.dk;
Forbrugerrådet <hoeringer@fbr.dk>; fds@skat.dk; Foreningen af Rådgivende Ingeniører <fri@frinet.dk>; bsn@lf.dk;
Foreningen Danske Kraftvarmeværker <mail@fdkv.dk>; fdr@fdr.dk; Formand@fdr.dk; fse@fse.dk; fsr@fsr.dk;
mbl@fsr.dk; per@danskmaskinhandel.dk; 44MSJ@hk.dk; hoering@horesta.dk; oxfamibis@oxfamibis.dk;
info@justitia-int.org; kl@kl.dk; kfst@kfst.dk; kontakt@kraka.org; info@lf.dk; info@baeredygtigtlandbrug.dk;
sanst@sanst.dk; lederne@lederne.dk; MST Miljøstyrelsens hovedpostkasse <MST@MST.DK>; modst@modst.dk;
dce@au.dk; NST - Naturstyrelsens hovedpostkasse <nst@nst.dk>; noah@noah.dk; info@folkecenter.dk;
pd@plast.dk; skat@seges.dk; service@forbundet.dk; sik@sik.dk; sanst@sanst.dk; SMV@SMVdanmark.dk;
jesper.Kiholm@skat.dk; sfs@dma.dk; br@ve.dk; Veltek <veltek@veltek.dk>; geus@geus.dk; regioner@regioner.dk;
info@danskevv.dk; De Økonomiske Råd <dors@dors.dk>; di@di.dk; affaldplus@affaldplus.dk;
mail@brancheforeningenkraftvarme.dk; info@dkvind.dk; grakom@grakom.dk; 01jbs@hk.dk; hofor@hofor.dk;
info@nbl-landsforening.dk; info@danskerhvervsfremme.dk; selskabformiljoret@horten.dk;
info@danskmiljoteknologi.dk
Cc: Alexandra Schoustrup Schuppli <ASS@skm.dk>
Emne: Høring af lovforslag om forhøjelse af vandafgiften og ophævelse af bestemmelse om drikkevandsbidraget
(SKM: 576520)

Til høringsparterne
Der vedlægges forslag til Lov om ændring af lov om afgift af ledningsført vand og lov om vandforsyning m.v.
(Forhøjelse af vandafgiften og ophævelse af bestemmelser om drikkevandsbidraget) samt resumé og
høringsliste.
Skatteministeriet skal anmode om eventuelle bemærkninger til lovforslaget senest mandag den 14.
december 2020.
Høringssvar bedes sendt til lovgivningogoekonomi@skm.dk med henvisning til journalnummer 2020-6403.
Der bedes samtidig sendt en kopi til jvj@skm.dk.
Med venlig hilsen
Johan Vestergaard Jensen
Miljø, energi og motor [MEM]
MailJVJ@skm.dk
Mobil 72382761

Skatteministeriet/Ministry of Taxation
Nicolai Eigtveds Gade 28
DK 1402 - København K
Mailskm@skm.dk
Webwww.skm.dk

Skatteministeriet
Nicolai Eigtveds Gade 28
1402 København K

14. december 2020

Lovforslag om forhøjelse af vandafgiften og
ophævelse af bestemmelse om drikkevandsbidraget
Skatteministeriet har den 7. december 2020 fremsendt ovennævnte lovforslag til
FSR - danske revisorer med anmodning om bemærkninger.
Vi har for nærværende ingen bemærkninger til udkastet.

Med venlig hilsen

Andreas Munk Hansen
Skattekonsulent

FSR – danske revisorer
Kronprinsessegade 8
DK - 1306 København K
Telefon +45 3393 9191
fsr@fsr.dk
www.fsr.dk
CVR. 55 09 72 16
Danske Bank
Reg. 9541
Konto nr. 2500102295

Lovgivning og økonomi (lovgivningogoekonomi@skm.dk)
Johan Vestergaard Jensen (JVJ@skm.dk), Benedikte Fredslund Groth (bfg@kfst.dk)
Ann Sofie Vrang (asj@kfst.dk)
SV: Høring af lovforslag om forhøjelse af vandafgiften og ophævelse af bestemmelse om
drikkevandsbidraget
E-mailtitel: SV: Høring af lovforslag om forhøjelse af vandafgiften og ophævelse af bestemmelse om
drikkevandsbidraget (SKM: 576520)
11-12-2020 21:43
Sendt:

Til:
Cc:
Fra:
Titel:

Denne e-mail kommer fra internettet og er således ikke nødvendigvis fra en intern kilde selvom afsenderadresse kan indikere det.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har den 7. december 2020 modtaget Skatteministeriets høring af lovforslag om
forhøjelse af vandafgiften og ophævelse af bestemmelser om drikkevandsbidraget.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udgør sammen med Konkurrencerådet en uafhængig
konkurrencemyndighed.
De
følgende
høringsbemærkninger
afgives
udelukkende
som
konkurrencemyndighed.
På det foreliggende grundlag har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ingen bemærkninger.

Med venlig hilsen/Best regards
Ann Sofie Vrang
Souschef/Deputy Head of Division
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen/
Danish Competition and Consumer Authority
Direkte +45 41715016
E-mail asj@kfst.dk

Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf. +45 4171 5000
Vi arbejder for velfungerende markeder.
Se vores privatlivspolitik på kfst.dk.

Fra: Johan Vestergaard Jensen <JVJ@skm.dk>
Sendt: 7. december 2020 16:19
Til: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd <ae@ae.dk>; Advoksamfundet <samfund@advokatsamfundet.dk>;
forbundet@blikroer.dk; ari@di.dk; poulhenning@sejthen.eu; Retssikkerhed
<Retssikkerhed@skatteforvaltningen.dk>; info@bffg.dk; per@danskmaskinhandel.dk; info@brintbranchen.dk;
Danske Læskedrik Fabrikanter (info) <info@bryggeriforeningen.dk>; info@businessdanmark.dk; info@cepos.dk;
cevea@cevea.dk; DAKOFA <dakofa@dakofa.dk>; dca@agrsci.au.dk; Danmarks Naturfredningsforening <dn@dn.dk>;
danmarks@skibskredit.dk; mail@danskaffaldsforening.dk; info@danskenergi.dk; Dansk Erhverv (høring)
<hoeringssager@danskerhverv.dk>; Dansk Fjernvarme <mail@danskfjernvarme.dk>;
danskgartneri@danskgartneri.dk; dgc@dgc.dk; info@dlbr.dk; metal@danskmetal.dk; info@dansk-retursystem.dk;
info@skovforeningen.dk; sekretariat@solcelleforening.dk; dts@dts.dk; Danske Advokater
<mail@danskeadvokater.dk>; info@denfo.dk; danva@danva.dk; Det Økologiske Råd og Selskab
<info@ecocouncil.dk>; Emballageindustrien <hoering@di.dk>; Digitaliseringsklar lovgivning - høring
<klarlovgivning@digst.dk>; info@drivkraftdanmark.dk; eksportraadet@um.dk; stkl@di.dk; jura@di.dk;
ed@energidanmark.dk; info@energinet.dk; Energistyrelsens officielle postkasse <ENS@ENS.DK>; 1 - FSTS
Forsyningstilsynet <post@forsyningstilsynet.dk>; Erhvervsstyrelsen CKR <letbyrder@erst.dk>;
mail@finansdanmark.dk; Forbrugerrådet <hoeringer@fbr.dk>; fds@skat.dk; Foreningen af rådgivende ingeniører
<fri@frinet.dk>; bsn@lf.dk; Foreningen Danske Kraftvarmeværker <mail@fdkv.dk>; fdr@fdr.dk; Formand@fdr.dk;

fse@fse.dk; fsr@fsr.dk; mbl@fsr.dk; per@danskmaskinhandel.dk; 44MSJ@hk.dk; Horesta <miljoe@horesta.dk>;
oxfamibis@oxfamibis.dk; info@justitia-int.org; Kommunernes Landsforening <KL@KL.DK>; 1 - KFST Officiel
hovedpostkasse <kfst@kfst.dk>; kontakt@kraka.org; Landbrug & Førevarer <hoering@lf.dk>; Landsforeningen for
Bæredygtigt Landbrug <info@baeredygtigtlandbrug.dk>; sanst@sanst.dk; lederne@lederne.dk; MST Miljøstyrelsens
hovedpostkasse <MST@MST.DK>; Økonomistyrelsen <oes@oes.dk>; dce@au.dk; NST - Naturstyrelsens
hovedpostkasse <nst@nst.dk>; NOAHs Sekretariat (noah) <noah@noah.dk>; info@folkecenter.dk; Plastindustrien i
Danmark <pd@plast.dk>; skat@seges.dk; service@forbundet.dk; Sikkerhedsstyrelsen Hovedpostkasse (SIK)
<sik@sik.dk>; sanst@sanst.dk; SMV@SMVdanmark.dk; jesper.Kiholm@skat.dk; Søfartsstyrelsen Hovedpostkasse
<SFS@dma.dk>; br@ve.dk; Veltek <veltek@veltek.dk>; geus@geus.dk; Danske Regioner <regioner@regioner.dk>;
info@danskevv.dk; De Økonomiske Råd <dors@dors.dk>; di@di.dk; affaldplus@affaldplus.dk;
mail@brancheforeningenkraftvarme.dk; info@dkvind.dk; grakom@grakom.dk; 01jbs@hk.dk; hofor@hofor.dk;
Nærbutikkernes Landsforening <info@nbl-landsforening.dk>; info@danskerhvervsfremme.dk;
selskabformiljoret@horten.dk; info@danskmiljoteknologi.dk
Cc: Alexandra Schoustrup Schuppli <ASS@skm.dk>
Emne: Høring af lovforslag om forhøjelse af vandafgiften og ophævelse af bestemmelse om drikkevandsbidraget
(SKM: 576520)

Til høringsparterne
Der vedlægges forslag til Lov om ændring af lov om afgift af ledningsført vand og lov om vandforsyning m.v.
(Forhøjelse af vandafgiften og ophævelse af bestemmelser om drikkevandsbidraget) samt resumé og
høringsliste.
Skatteministeriet skal anmode om eventuelle bemærkninger til lovforslaget senest mandag den 14.
december 2020.
Høringssvar bedes sendt til lovgivningogoekonomi@skm.dk med henvisning til journalnummer 2020-6403.
Der bedes samtidig sendt en kopi til jvj@skm.dk.
Med venlig hilsen
Johan Vestergaard Jensen
Miljø, energi og motor [MEM]
MailJVJ@skm.dk
Mobil 72382761

Skatteministeriet/Ministry of Taxation
Nicolai Eigtveds Gade 28
DK 1402 - København K
Mailskm@skm.dk
Webwww.skm.dk

Johan Vestergaard Jensen (JVJ@skm.dk)
Lovgivning og økonomi (lovgivningogoekonomi@skm.dk)
VS: Høring af lovforslag om forhøjelse af vandafgiften og ophævelse af bestemmelse om
drikkevandsbidraget
E-mailtitel: VS: Høring af lovforslag om forhøjelse af vandafgiften og ophævelse af bestemmelse om
drikkevandsbidraget (SKM: 576520)
11-12-2020 12:38
Sendt:
Resumé.pdf; Høringsliste.pdf; Høringsbrev.pdf; Forslag til lov om ændring af lov om afgift af ledningsført
Bilag:
vand og lov om vandforsyning m.v..pdf;
Til:
Fra:
Titel:

Fra: 3 - SIK Høringer (SIK) <horinger-sik@sik.dk>
Sendt: 11. december 2020 12:31
Til: Lovgivning og Økonomi <lovgivningogoekonomi@skm.dk>
Emne: VS: Høring af lovforslag om forhøjelse af vandafgiften og ophævelse af bestemmelse om drikkevandsbidraget
(SKM: 576520)
Denne e-mail kommer fra internettet og er således ikke nødvendigvis fra en intern kilde selvom afsenderadresse kan indikere
det.

Kære Skatteministeriet
Sikkerhedsstyrelsen har ingen bemærkninger til høring af lovforslag om forhøjelse af vandafgiften og ophævelse af
bestemmelse om drikkevandsbidraget (SKM: 576520).
Mange hilsner
Lisbeth

Lisbeth Thuesen Laigaard
Direktionssekretær

Direkte: +45 33 73 20 74
Mobil: +45 25 43 16 27
E-mail: LTH@sik.dk
Sikkerhedsstyrelsen
Esbjerg Brygge 30
6700 Esbjerg
Tlf.: +45 33 73 20 00
www.sik.dk
Denne e-mail og enhver vedhæftet fil er fortrolig. Hvis ikke du er den rette modtager, bedes du venligst omgående kontakte os og derefter slette
e-mailen og enhver vedhæftet fil. På forhånd tak.

Fra: Sikkerhedsstyrelsen Hovedpostkasse (SIK) <sik@sik.dk>
Sendt: 8. december 2020 07:59
Til: 3 - SIK Høringer (SIK) <horinger-sik@sik.dk>
Emne: VS: Høring af lovforslag om forhøjelse af vandafgiften og ophævelse af bestemmelse om drikkevandsbidraget
(SKM: 576520)

Venlig hilsen
Bettina Grosen
Kundekonsulent

Direkte: 33732015
E-mail: bgr@sik.dk

Fra: Johan Vestergaard Jensen <JVJ@skm.dk>
Sendt: 7. december 2020 16:19
Til: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd <ae@ae.dk>; Advoksamfundet <samfund@advokatsamfundet.dk>;
forbundet@blikroer.dk; ari@di.dk; poulhenning@sejthen.eu; Retssikkerhed
<Retssikkerhed@skatteforvaltningen.dk>; info@bffg.dk; per@danskmaskinhandel.dk; info@brintbranchen.dk;
Danske Læskedrik Fabrikanter (info) <info@bryggeriforeningen.dk>; info@businessdanmark.dk; info@cepos.dk;
cevea@cevea.dk; DAKOFA <dakofa@dakofa.dk>; dca@agrsci.au.dk; Danmarks Naturfredningsforening <dn@dn.dk>;
danmarks@skibskredit.dk; mail@danskaffaldsforening.dk; info@danskenergi.dk; Dansk Erhverv (høring)
<hoeringssager@danskerhverv.dk>; Dansk Fjernvarme <mail@danskfjernvarme.dk>;
danskgartneri@danskgartneri.dk; dgc@dgc.dk; info@dlbr.dk; metal@danskmetal.dk; info@dansk-retursystem.dk;
info@skovforeningen.dk; sekretariat@solcelleforening.dk; dts@dts.dk; Danske Advokater
<mail@danskeadvokater.dk>; info@denfo.dk; danva@danva.dk; Det Økologiske Råd og Selskab
<info@ecocouncil.dk>; Emballageindustrien <hoering@di.dk>; Digitaliseringsklar lovgivning - høring
<klarlovgivning@digst.dk>; info@drivkraftdanmark.dk; eksportraadet@um.dk; stkl@di.dk; jura@di.dk;
ed@energidanmark.dk; info@energinet.dk; Energistyrelsens officielle postkasse <ENS@ENS.DK>; 1 - FSTS
Forsyningstilsynet <post@forsyningstilsynet.dk>; Erhvervsstyrelsen CKR <letbyrder@erst.dk>;
mail@finansdanmark.dk; Forbrugerrådet <hoeringer@fbr.dk>; fds@skat.dk; Foreningen af rådgivende ingeniører
<fri@frinet.dk>; bsn@lf.dk; Foreningen Danske Kraftvarmeværker <mail@fdkv.dk>; fdr@fdr.dk; Formand@fdr.dk;
fse@fse.dk; fsr@fsr.dk; mbl@fsr.dk; per@danskmaskinhandel.dk; 44MSJ@hk.dk; Horesta <miljoe@horesta.dk>;
oxfamibis@oxfamibis.dk; info@justitia-int.org; Kommunernes Landsforening <KL@KL.DK>; 1 - KFST Officiel
hovedpostkasse <kfst@kfst.dk>; kontakt@kraka.org; Landbrug & Førevarer <hoering@lf.dk>; Landsforeningen for
Bæredygtigt Landbrug <info@baeredygtigtlandbrug.dk>; sanst@sanst.dk; lederne@lederne.dk; MST Miljøstyrelsens
hovedpostkasse <MST@MST.DK>; Økonomistyrelsen <oes@oes.dk>; dce@au.dk; NST - Naturstyrelsens
hovedpostkasse <nst@nst.dk>; NOAHs Sekretariat (noah) <noah@noah.dk>; info@folkecenter.dk; Plastindustrien i
Danmark <pd@plast.dk>; skat@seges.dk; service@forbundet.dk; Sikkerhedsstyrelsen Hovedpostkasse (SIK)
<sik@sik.dk>; sanst@sanst.dk; SMV@SMVdanmark.dk; jesper.Kiholm@skat.dk; Søfartsstyrelsen Hovedpostkasse
<SFS@dma.dk>; br@ve.dk; Veltek <veltek@veltek.dk>; geus@geus.dk; Danske Regioner <regioner@regioner.dk>;
info@danskevv.dk; De Økonomiske Råd <dors@dors.dk>; di@di.dk; affaldplus@affaldplus.dk;
mail@brancheforeningenkraftvarme.dk; info@dkvind.dk; grakom@grakom.dk; 01jbs@hk.dk; hofor@hofor.dk;
Nærbutikkernes Landsforening <info@nbl-landsforening.dk>; info@danskerhvervsfremme.dk;
selskabformiljoret@horten.dk; info@danskmiljoteknologi.dk
Cc: Alexandra Schoustrup Schuppli <ASS@skm.dk>
Emne: Høring af lovforslag om forhøjelse af vandafgiften og ophævelse af bestemmelse om drikkevandsbidraget
(SKM: 576520)

Til høringsparterne
Der vedlægges forslag til Lov om ændring af lov om afgift af ledningsført vand og lov om vandforsyning m.v.
(Forhøjelse af vandafgiften og ophævelse af bestemmelser om drikkevandsbidraget) samt resumé og
høringsliste.
Skatteministeriet skal anmode om eventuelle bemærkninger til lovforslaget senest mandag den 14.
december 2020.
Høringssvar bedes sendt til lovgivningogoekonomi@skm.dk med henvisning til journalnummer 2020-6403.
Der bedes samtidig sendt en kopi til jvj@skm.dk.
Med venlig hilsen

Johan Vestergaard Jensen
Miljø, energi og motor [MEM]
MailJVJ@skm.dk
Mobil 72382761

Skatteministeriet/Ministry of Taxation
Nicolai Eigtveds Gade 28
DK 1402 - København K
Mailskm@skm.dk
Webwww.skm.dk

Lovgivning og økonomi (lovgivningogoekonomi@skm.dk)
Johan Vestergaard Jensen (JVJ@skm.dk)
Nina Munck Richter Henriksen (nmrh@dma.dk)
Sv: Høring af lovforslag om forhøjelse af vandafgiften og ophævelse af bestemmelse om drikkevandsbidraget;
2020-6403(SFS Id nr.: 1240456)
Sendt: 09-12-2020 10:03

Til:
Cc:
Fra:
Titel:

Denne e-mail kommer fra internettet og er således ikke nødvendigvis fra en intern kilde selvom
afsenderadresse kan indikere det.

Til Skatteministeriet
Att. Johan Vestergaard Jensen
Da høringen ikke ses at vedrøre Søfartsstyrelsens område, har vi ingen kommentarer.
Med venlig hilsen

Nina Munck Richter Henriksen
Kontorfuldmægtig
Maritim regulering og jura
Tlf: 72 19 62 25 | nmrh@dma.dk
Søfartsstyrelsen | Batterivej 7| 4220 Korsør
www.soefartsstyrelsen.dk
Følg os:
Søfartsstyrelsen
Danish Maritime Authority
Søfartsstyrelsen behandler personoplysninger om dig, når du kommunikerer med os. Du kan læse mere i Søfartsstyrelsens persondataog privatlivspolitik.
Søfartsstyrelsens persondata- og privatlivspolitik.

Direktionssekretariatet (DIR@dma.dk)
Søfartsstyrelsen Hovedpostkasse (SFS@dma.dk)
VS: Høring af lovforslag om forhøjelse af vandafgiften og ophævelse af bestemmelse om drikkevandsbidraget
(SKM: 576520)
Sendt: 07-12-2020 16:54

Til:
Fra:
Titel:

Fra: Johan Vestergaard Jensen <JVJ@skm.dk>
Sendt: 7. december 2020 16:19
Til: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd <ae@ae.dk>; Advoksamfundet
<samfund@advokatsamfundet.dk>; forbundet@blikroer.dk; ari@di.dk;
poulhenning@sejthen.eu; Retssikkerhed <Retssikkerhed@skatteforvaltningen.dk>;
info@bffg.dk; per@danskmaskinhandel.dk; info@brintbranchen.dk; Danske Læskedrik
Fabrikanter (info) <info@bryggeriforeningen.dk>; info@businessdanmark.dk; info@cepos.dk;
cevea@cevea.dk; DAKOFA <dakofa@dakofa.dk>; dca@agrsci.au.dk; Danmarks
Naturfredningsforening <dn@dn.dk>; danmarks@skibskredit.dk;
mail@danskaffaldsforening.dk; info@danskenergi.dk; Dansk Erhverv (høring)
<hoeringssager@danskerhverv.dk>; Dansk Fjernvarme <mail@danskfjernvarme.dk>;
danskgartneri@danskgartneri.dk; dgc@dgc.dk; info@dlbr.dk; metal@danskmetal.dk;
info@dansk-retursystem.dk; info@skovforeningen.dk; sekretariat@solcelleforening.dk;
dts@dts.dk; Danske Advokater <mail@danskeadvokater.dk>; info@denfo.dk;
danva@danva.dk; Det Økologiske Råd og Selskab <info@ecocouncil.dk>; Emballageindustrien
<hoering@di.dk>; Digitaliseringsklar lovgivning - høring <klarlovgivning@digst.dk>;

info@drivkraftdanmark.dk; eksportraadet@um.dk; stkl@di.dk; jura@di.dk;
ed@energidanmark.dk; info@energinet.dk; Energistyrelsens officielle postkasse
<ENS@ENS.DK>; 1 - FSTS Forsyningstilsynet <post@forsyningstilsynet.dk>;
Erhvervsstyrelsen CKR <letbyrder@erst.dk>; mail@finansdanmark.dk; Forbrugerrådet
<hoeringer@fbr.dk>; fds@skat.dk; Foreningen af rådgivende ingeniører <fri@frinet.dk>;
bsn@lf.dk; Foreningen Danske Kraftvarmeværker <mail@fdkv.dk>; fdr@fdr.dk;
Formand@fdr.dk; fse@fse.dk; fsr@fsr.dk; mbl@fsr.dk; per@danskmaskinhandel.dk;
44MSJ@hk.dk; Horesta <miljoe@horesta.dk>; oxfamibis@oxfamibis.dk; info@justitia-int.org;
Kommunernes Landsforening <KL@KL.DK>; 1 - KFST Officiel hovedpostkasse
<kfst@kfst.dk>; kontakt@kraka.org; Landbrug & Førevarer <hoering@lf.dk>;
Landsforeningen for Bæredygtigt Landbrug <info@baeredygtigtlandbrug.dk>;
sanst@sanst.dk; lederne@lederne.dk; MST Miljøstyrelsens hovedpostkasse <MST@MST.DK>;
Økonomistyrelsen <oes@oes.dk>; dce@au.dk; NST - Naturstyrelsens hovedpostkasse
<nst@nst.dk>; NOAHs Sekretariat (noah) <noah@noah.dk>; info@folkecenter.dk;
Plastindustrien i Danmark <pd@plast.dk>; skat@seges.dk; service@forbundet.dk;
Sikkerhedsstyrelsen Hovedpostkasse (SIK) <sik@sik.dk>; sanst@sanst.dk;
SMV@SMVdanmark.dk; jesper.Kiholm@skat.dk; Søfartsstyrelsen Hovedpostkasse
<SFS@dma.dk>; br@ve.dk; Veltek <veltek@veltek.dk>; geus@geus.dk; Danske Regioner
<regioner@regioner.dk>; info@danskevv.dk; De Økonomiske Råd <dors@dors.dk>;
di@di.dk; affaldplus@affaldplus.dk; mail@brancheforeningenkraftvarme.dk; info@dkvind.dk;
grakom@grakom.dk; 01jbs@hk.dk; hofor@hofor.dk; Nærbutikkernes Landsforening
<info@nbl-landsforening.dk>; info@danskerhvervsfremme.dk; selskabformiljoret@horten.dk;
info@danskmiljoteknologi.dk
Cc: Alexandra Schoustrup Schuppli <ASS@skm.dk>
Emne: Høring af lovforslag om forhøjelse af vandafgiften og ophævelse af bestemmelse om
drikkevandsbidraget (SKM: 576520)
Til høringsparterne
Der vedlægges forslag til Lov om ændring af lov om afgift af ledningsført vand og lov om vandforsyning
m.v. (Forhøjelse af vandafgiften og ophævelse af bestemmelser om drikkevandsbidraget) samt resumé
og høringsliste.
Skatteministeriet skal anmode om eventuelle bemærkninger til lovforslaget senest mandag den 14.
december 2020.
Høringssvar bedes sendt til lovgivningogoekonomi@skm.dk med henvisning til journalnummer 20206403. Der bedes samtidig sendt en kopi til jvj@skm.dk.

Med venlig hilsen
Johan Vestergaard Jensen
Miljø, energi og motor [MEM]
MailJVJ@skm.dk
Mobil 72382761

Skatteministeriet/Ministry of Taxation
Nicolai Eigtveds Gade 28
DK 1402 - København K
Mailskm@skm.dk
Webwww.skm.dk

