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Beskrivelse af emnerne i redegørelsen i forbindelse med evaluering af vandsektorloven 

      

 

EMNE NR. 1 - Adskillelse af myndighed og drift. 

 

BAGGRUND/FORMÅLSBESTEMMELSEN 

Redegørelse for formålet med bestemmelsen. Henvisning til paragraffen i vandsektorloven og den 

relevante bekendtgørelse. 

Et af formålene med vandsektorloven er klar adskillelse af drifts- og myndighedsansvar. Hvilke 

vand- og spildevandsforsyninger, der er omfattet af vandsektorloven fremgår af § 2, og selskabernes 

adskillelse fra kommunerne fremgår af § 15.  

 

 

BESKRIVELSE AF STATUS OG UDDYBNING AF PROBLEMSTILLIGEN 

Her beskrives hvordan bestemmelsen har fungeret i praksis - teknisk, økonomisk og administrativt. 

Det beskrives hvilke elementer, der fungerer godt og hvilke der fungerer mindre godt. Der redegøres 

nærmere for problemstillingen, som de(n) enkelte organisation(er) se det.  

 

Det skal vurderes, om der i den relevante sektorlovgivning er behov for en nærmere beskrivelse af 

kommunens myndighedsudøvelse i forhold til vandselskabet. 

 

Det skal vurderes, om der kan være et habilitetsspørgsmål ved sammensætning af bestyrelsen i et 

kommunalt ejet vandselskab. 

 

DI: 

Det er DI’s opfattelse og erfaring at udskillelsen af forsyningerne i selvstændige aktieselskaber også 

har medført en reel adskillelse mellem myndighed og drift. F.eks. har DI oplevet flere sager om 

udledningstilladelser, hvor myndigheden har fokuseret på de miljømæssige aspekter, mens 

forsyningsselskabet har fokuseret på, hvilke krav de ud fra en rensningsteknisk har behov for at 

stille. Det giver bedre og mere forståelige tilladelser. 

 

Det er dog et markant problem, som bør håndteres, at mange af vandselskaberne har interesse i, at 

opbygge stærke faglige miljøer, på bekostning af kompetencefastholdelsen hos de kommunale 

planmyndigheder. Det skal derfor sikres at de kommunale kompetencer ikke reelt overtages af 

forsyningsselskaberne. 

 

I forhold til kommunernes myndighedsudøvelse overfor vand- og spildevandsselskaberne vurderer 

DI, at det kan være problematisk at der ofte er stort sammenfald mellem kommunens tekniske 

udvalg og selskabernes bestyrelse.  
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I forhold til kommunernes opstilling af miljø- og servicemål er der behov for en klar adskillelse af 

beslutningen om en målsætning og det udførende led. Særligt er der behov for, at sikre at der ikke 

indføres miljø eller servicemål, der primært har til hensigt at omformulere driftsudgifter til et miljø- 

eller servicemål, alene for at undgå effektiviseringskrav.  

 

 

FRI: 

Derfor er det også nødvendigt at sikre, at fastlæggelse af såvel miljømål som servicemål i form af 

myndighedsbesluttede planforhold, ikke planlægges eller gennemføres med baggrund i en 

sammenblanding af myndighedernes planmæssige opgaver og vandselskabernes driftsopgaver. 

 

Med baggrund i en kommende konsolidering af vandselskaber, som på sigt vil medføre såvel 

sammenlægninger af vandselskaber med flere kommunale ejere samt hel eller delvis privatisering, 

hvor kommunerne mister sin bestemmende indflydelse, er det vigtigt at beslutningskompetencen er 

fastlagt. 

  

Landbrug & Fødevarer: 

I forhold til servicemålene fremgår det, at selskabets bestyrelse alene kan beslutte et servicemål. 

Landbrug & Fødevarer finder det problematisk, at der dermed potentielt er en sammenblanding, 

myndigheden både kan beslutte servicemål i deres egenskab af myndighed og som 

bestyrelsesmedlemmer i selskabet.  

 

Landbrug & Fødevarer kan endvidere støtte op om FRI og DI’s kommentarer 

 

Det er Landbrug & Fødevarers opfattelse, at der særligt i forbindelse med kommunalbestyrelsens 

godkendelse af takster er behov for spildevandstekniske kompetencer i den kommunale forvaltning. 

 

EVT. FORSLAG TIL ÆNDRING 

Det bør overvejes om der skal opstilles kriterier for hvilke kommunale hverv der ikke kan bestrides 

som medlem af bestyrelse, f.eks. formand for teknik og miljøudvalget. 

 

 

EMNE NR. 2 – Basisperioden for prisloftsfastsættelsen 

 

BAGGRUND/FORMÅLSBESTEMMELSEN 

Redegørelse for formålet med bestemmelsen. Henvisning til paragraffen i vandsektorloven og den 

relevante bekendtgørelse. 

Det er i betænkningen forud for vandsektorloven forudsat, at prisloftsfastsættelsen skal tage 

udgangspunkt i perioden 2003-2005. Det fremgår også af Bekendtgørelse om prisloftsregulering § 4. 

 

 

BESKRIVELSE AF STATUS OG UDDYBNING AF PROBLEMSTILLIGEN 

Her beskrives hvordan bestemmelsen har fungeret i praksis - teknisk, økonomisk og administrativt. 

Det beskrives hvilke elementer, der fungerer godt og hvilke der fungerer mindre godt. Der redegøres 

nærmere for problemstillingen, som de(n) enkelte organisation(er) se det.  
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Det har ved fastsættelsen af det første prisloft vist sig, at driftsomkostningerne og investeringerne 

ikke altid tidligere har været opdelt på den måde, som har været forudsat i loven og 

prisloftsbekendtgørelsen. Da det første prisloft er fastsat med udgangspunkt i forsyningens  

driftsomkostninger i 2003 – 2005, kan det have konsekvenser i forhold til det aktuelle 

aktivitetsniveau. 

Ændringen af prisloftsbekendtgørelsen den 27/2-2012 har dog i praksis løst den problemstilling, der 

handler om at nogle vandselskaber har fået fastsat et for lavt prisloft, på grund af regnskabspraksis i 

perioden 2003-2005. 

 

FVD: 

Det er problematisk for den private vandforsyning, at prisloftfastsættelsen tager udgangspunkt i 

perioden 2003-2005. Vandforsyningerne har ikke pligt til at gemme deres regnskaber ud over en 

periode på fem år.  

 

DI:  

Basisperioden blev sat til 2003-2005, da det var de sidste år før arbejdet med vandsektoren 

omorganisering tog fat. Det kan konstateres at priserne i mange forsyninger begyndte at stige 

voldsomt i herefter, derfor var valget af basisperioden fornuftig.  

 

Det kan overvejes om basisperioden har udtjent sit formål, og kan reguleres på anden vis.  

 

Landbrug & Fødevarer: 

Der kan bakkes op om ovenstående kommentarer fra DI, se endvidere figur: 

 

 
Figur 1: Seneste tal er feb. 2010, historisk set stiger vandafledningen halvårligt. Kilde: Danmarks Statistik  

  

 

EVT. FORSLAG TIL ÆNDRING 

FVD: 

Det er hensigtsmæssigt at tage udgangspunkt i det aktuelle aktivitetsniveau. 
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EMNE NR. 3 - Benchmarking 
 

BAGGRUND/FORMÅLSBESTEMMELSEN 

Redegørelse for formålet med bestemmelsen. Henvisning til paragraffen i vandsektorloven og den 

relevante bekendtgørelse. 

Forsyningssekretariatet udfører i henhold til Bekendtgørelse om prisloftsregulering § 27 den 

resultatorienterede benchmarking af vandselskaber omfattet af vandsektorloven. Den første 

benchmarking er udført i 2011 på baggrund af tal for 2010, som er før det første prisloft for 2011. 

 

En række vandselskaber har klaget til Konkurrenceankenævnet, som i kendelser den 31/5-2012 

afgør, at der skal tages individuelle hensyn i effektivitetskravet, og at der i fastsættelse af det 

individuelle effektiviseringskrav skal tages hensyn til usikkerhed omkring det indberettede 

datagrundlag. Konsekvensen af Konkurrenceankenævnets kendelser er, at Forsyningssekretariatet 

udmelder nye prislofter for 2012 samtidig med prislofterne for 2013. 

 

BESKRIVELSE AF STATUS OG UDDYBNING AF PROBLEMSTILLIGEN 

Her beskrives hvordan bestemmelsen har fungeret i praksis - teknisk, økonomisk og administrativt. 

Det beskrives hvilke elementer, der fungerer godt og hvilke der fungerer mindre godt. Der redegøres 

nærmere for problemstillingen, som de(n) enkelte organisation(er) se det.  

 

Detaljeringsniveauet i den resultatorienterede benchmarking skal analyseres og det skal vurderes om 

der er behov for justeringer.  

Det skal undersøges, om benchmarkingen bygger på et validt datagrundlag. 

Det skal analyseres om benchmarking tager tilstrækkeligt hensyn til forsyningssikkerhed, miljø, 

kvalitet og service, og om miljømæssige parametre som for eksempel CO2 omkostning pr. leveret m
3
 

vand, vandspild m.v. kan udtrækkes af benchmarkingen. 

Den styringsmæssige anvendelse af benchmarking skal vurderes. 

Sammenhængen mellem reglerne om effektiviseringskrav på driftsomkostninger og ikke til 

investeringer og tillæg som f.eks. miljømål og servicemål skal vurderes, herunder om der er et 

incitament til overinvestering for at opfylde kravet om effektiviseringer. 

 

Forsyningssekretariatet: 

De nuværende regler giver med den skarpe skelnen mellem udgifter til drift og udgifter til 

investeringer ikke incitamenter til at vælge den mest optimale totaløkonomiske løsning. Reglerne 

har således ikke en indbygget mekanisme, hvor selskaberne tilskyndes til løbende at vurdere, om det 

totaløkonomisk set vil være bedre at udskifte gamle anlægsaktiver (som har store 

vedligeholdelsesomkostninger) med nye aktiver (som driftsmæssigt er billigere). Selskaberne har 

incitament til at overinvestere i stedet for at effektivisere driften for at overholde det individuelle 

effektiviseringskrav. Overinvesteringerne påvirker selskabernes totaløkonomi i en negativ retning. 

Herudover er overinvesteringer spild af ressourcer, som påvirker samfundsøkonomien i en negativ 

retning. 

 

FRI: 

Vandselskabers ingeniørlønninger ligger generelt 10 – 15 % over lønniveauet hos f.eks. rådgivende 

ingeniører, hvilket finansieres af forbrugernes vandafgifter og mindsker effektivisering og 



   

 5 

besparelser på vandsektorområdet. Dette medfører vanskeligheder med at rekruttere vandingeniører 

i kommercielle virksomheder. Hermed mindskes væksten og eksporten.  Begge dele emner der især 

påvirker væksten i kommercielle, og herunder især små og mellemstore virksomheder, og tilhørende 

eksport. Forholdet er undersøgt i FRI på Ida Aukens opfordring; det viser sig at der er mangel på 

vandingeniører (ca. 60 ubesatte stillinger i foråret 2012) og at dette medfører væksttab på 37 

mio.kr./år, heraf 15. mio kr i eksport/år. Forholdet forværres når op mode 40 % af de kommunale 

ingeniører går på pension indenfor de næste 5 år. 

 

FVD: 

Det er FVD’s opfattelse at resultatbenchmarkingsystemet ikke fungerer i den private vandsektor. 

For det første er så godt som alle opgaver i den private vandsektor udliciteret til eksterne 

leverandører og virksomheder. Da alle opgaver som udgangspunkt er udliciteret og indgået på 

markedsvilkår, er området allerede udsat for konkurrence. De private vandværker kan jo ikke bede 

elektrikeren, der har udført en opgave, om at gøre det endnu billigere. 

FVD har flere gange påpeget, at resultatbenchmarkingmodellen ikke er tilstrækkelig. 

Konkurrenceankenævnet er heller ikke enig i Forsyningssekretariatets model for, hvilke forsyninger 

der skal have udmeldt et effektiviseringskrav. For det andet tager benchmarking ikke højde for de 

forskellige forhold i de enkelte forsyninger, og sammenligning giver kun mening, hvis 

vandværkerne og deres forhold er sammenlignelige. 

Hvordan kan et vandværk, der ikke har en stor administration eller flere ansatte til at varetage 

driftsmæssige opgaver, blive pålagt at effektivisere for at nedbringe en vandpris på 10 kr. pr. m
3
 – 

mens et andet vandværk med en vandpris på 18 kr. pr. m
3
 ikke bliver mødt med et 

effektiviseringskrav, til trods for både en større administration og flere ansatte? 

De private vandværker har altid været drevet efter ’hvile i sig selv’-princippet. Det betyder, at hver 

en krone anvendes til vandforsyning.  

Derfor giver det ikke mening, når Forsyningssekretariatet stiller et effektiviseringskrav til en 

vandforsyning, hvor drift og administration hænger nøje sammen med opgaverne, således at det ikke 

er muligt at reducere i disse udgifter, uden at det går ud over service og forsyningssikkerhed. 

 

DI: 

Det er vigtigt, at der eksisterer et benchmarkingsystem, der sætter fokus på effektiv drift. Da der 

ikke eksisterer konkurrence på vand og spildevandsprisen, er en benchmarking model nødvendig for 

at evaluere hvilke forsyninger der drives mest effektivt og for at skabe incitament til effektiv drift.  

 

Det er problematisk, at den nuværende indretning af prisloftmodellen giver incitament til at 

overinvestere alene med det formål at nedbringe driftsudgifterne. Der er derfor behov for, at såvel 

driftsudgifter som udgifter til investering ind tænkes i en revideret prisloftmodel og 

benchmarkingsystem. Der kan måske hentes inspiration fra det britiske system, hvor drifts som 

investeringsudgifter indgår.  

 

DI mener ligeledes, at en lang række miljø- og servicemål er så ensudformet fra forsyning til 

forsyning, at det vil være fornuftigt at udvide benchmarking systemet til også at evaluere om en 

forsyning opnår sine miljø- og servicemål på en kost effektiv måde. Det vil ligelede fjerne noget at 

det incitament der pt. eksisterer til at omformulere driftsudgifter til miljø- eller servicemål. 

 



   

 6 

Man Bør ligeledes se på sammen sætningen af vandselskabernes bestyrelser, og vaæget af disse, 

samt foretage en vurdering af den mulige habilitetskonflikt, der ligger i at det er de samme folk der 

sidder i kommunalbestyrelsen og godkender beslutninger, herunder takster, vedtægter mv. de selv 

har godkendt i vandselskabets bestyrelse – manglende ’checks and balances’ 

 

Landbrug & Fødevarer: 

Benchmarkingsystemet siger kun noget om forholdene inden for vandsektoren, men siger ikke noget 

om omkostningseffektiviteten i forhold til andre sektorer, eksempelvis rådgivende ingeniører, 

hvorfor man med benchmarking ikke sikrer sig, at der fx som FRI nævner, er et for højt lønniveau 

på tværs af sektoren. Det er desuden vigtigt at der transparens og gennemsigtighed i 

benchmarkingen. 

 

EVT. FORSLAG TIL ÆNDRING 

Forsyningssekretariatet: 

Et effektiviseringskrav på selskabernes drift og et effektiviseringskrav på selskabernes investeringer 

vil i højere grad indfri sektorens effektiviseringspotentiale. Hertil vil ressourceudnyttelsen i 

selskaberne forøges til gavn for forbrugerne og samfundet. 

 

DI foreslår at prisloft og/eller benchmarkingsystemet justeres, så incitamentet til overinvestering 

fjernes.  

 

Landbrug & Fødevarer 

Man skal undersøge om man kan benchmarke ikke kun indenfor sektoren, men også sektoren op i 

mod andre relevante sektorer 

 

FRI: 

Det skal undersøges om ingeniørlønniveauet kan indgå i benchmarking på effektiv vis, således at 

almindelige kommercielle virksomheder ikke lider under manglende vækst og eksport, som følge af 

højere forbrugerbetalte lønninger end markedet tilskriver. 

 

 

EMNE NR. 4 – Bestyrelsens sammensætning 

 

BAGGRUND/FORMÅLSBESTEMMELSEN 

Redegørelse for formålet med bestemmelsen. Henvisning til paragraffen i vandsektorloven og den 

relevante bekendtgørelse. 

Bestyrelsen for et kommunalt ejet vandselskab, udpeges i overensstemmelse med selskabsloven af 

ejerne, dvs. kommunen. Der er ikke – udover reglerne om forbrugerrepræsentanter – krav om 

bestyrelsens sammensætning i hverken selskabsloven eller vandsektorloven. I flere selskaber bliver 

der udpeget kommunalbestyrelsesmedlemmer og kommunale embedsmænd. 

 

 

BESKRIVELSE AF STATUS OG UDDYBNING AF PROBLEMSTILLIGEN 

Her beskrives hvordan bestemmelsen har fungeret i praksis - teknisk, økonomisk og administrativt. 

Det beskrives hvilke elementer, der fungerer godt og hvilke der fungerer mindre godt. Der redegøres 

nærmere for problemstillingen, som de(n) enkelte organisation(er) se det.  
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Kommunernes dobbeltrolle overfor vandselskaberne skal belyses. Kommunen som ejer stiller krav 

til vandselskabets aktiviteter igennem bestyrelsen, hvor kommunen som myndighed godkender en 

del af de aktiviteter, som selskabet udfører.  

 

DI: 

To forhold ved bestyrelsernes sammensætning skal evalueres nærmere, dels problemstillingen der 

eksisterer mht. kommunalbestyrelsesmedlemmers dobbeltrolle og dels om forbrugerindflydelsen er 

sikret bredt nok (om virksomhederne er sikret plads i bestyrelserne) 

I forhold til kommunernes myndighedsudøvelse overfor vand- og spildevandsselskaberne vurderer 

DI, at det kan være problematisk at der ofte er stort sammenfald mellem kommunens tekniske 

udvalg og selskabernes bestyrelse.  

Der bør sikres forburgerindflydelse også for virksomhederne. I mange forsyninger aftager store 

virksomheder en betydelig del af vandet eller udleder store vandmængder, disse virksomheder er 

ikke sikret forbruger indflydelse med de nuværende regler.  

 

Landbrug & Fødevarer:  

Man bør se på sammensætningen af vandselskabernes bestyrelser, og valget af disse, samt foretage 

en vurdering af den mulige habilitetskonflikt, der ligger i at det er de samme folk der sidder i 

kommunalbestyrelsen og godkender beslutninger, herunder takster, vedtægter, miljø- og servicemål 

mv. de selv har godkendt i vandselskabets bestyrelse – og samtidig kan de som medlemmer af 

vandselskabernes bestyrelse vedtage servicemål 

 

 

EVT. FORSLAG TIL ÆNDRING 

Forsyningssekretariatet: 

En løsning kunne være at stille krav om bestyrelsessammensætningen i lovgivningen, således at 

disse følger anbefalingerne i Nørby-udvalgets rapport om god selskabsledelse i Danmark. 

 

Landbrug & Fødevarer:  

Regler for bestyrelses sammensætning samt tiltag der sikrer at man ikke kan godkende takster fra 

selskabet, man selv er bestyrelsesmedlem af. Dette er særligt relevant set i lyset af de manglende 

klagemuligheder efter vandsektorloven. 

 

 

EMNE NR. 5 - Driftskapital. 

 

BAGGRUND/FORMÅLSBESTEMMELSEN 

Redegørelse for formålet med bestemmelsen. Henvisning til paragraffen i vandsektorloven og den 

relevante bekendtgørelse. 

Med vandsektorloven er det ikke længere muligt for vandselskaberne at spare op. Vandselskabernes 

formue betragtes som overdækning, og formuen opgjort pr. 31.12.2009 skal afvikles over en 

årrække på op til 10 år afhængig af beløbets størrelse jf. § 2 og 4 i Bekendtgørelse om afvikling af 

mellemværender mellem kommuner og vandselskaber.  

 

BESKRIVELSE AF STATUS OG UDDYBNING AF PROBLEMSTILLIGEN 
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Her beskrives hvordan bestemmelsen har fungeret i praksis - teknisk, økonomisk og administrativt. 

Det beskrives hvilke elementer, der fungerer godt og hvilke der fungerer mindre godt. Der redegøres 

nærmere for problemstillingen, som de(n) enkelte organisation(er) se det.  

 

Det skal analyseres, hvordan vandselskaberne kan håndtere behovet for nødvendig driftskapital. 

 

FVD: 

Det er ikke et udtryk for effektivitet og konkurrenceudsættelse, at en virksomhed skal lånefinansiere 

dens investeringer. Dette er jo i øvrigt stik imod regeringens økonomiske politik. Det vil gøre 

fremtidige investeringer og dermed vandprisen dyrere, at vandværker tvinges til at afvikle deres 

henlagte midler og optage lån til nye investeringer. 

Flere private vandværker møder desuden den barriere, at kommunen nægter at stille en 

kommunegaranti for deres lån. Vandværkerne udsættes i den forbindelse for konkurrenceforvridning 

i forhold til de favoriserede kommunale forsyningsselskaber. 

Vandværkerne bliver mere sårbare i forhold til uforudsete hændelser, som f.eks. brud på 

vandledninger, udskiftning af materiel, der går i stykker eller lignende. 

Vandsektorlovens krav om afvikling af henlagte midler er en fuldstændig uacceptabel indblanding i 

de private vandværkers økonomi. Det har intet at gøre med fri konkurrence. 

Der er behov for at handle hurtigt for at ændre dette, inden vandværkerne når at afvikle deres 

henlagte midler. Se også Bilag 1: Konsekvenser af prisloftudmelding for 2013 for Hasselager-Kolt 

Vandværk. 

 

EVT. FORSLAG TIL ÆNDRING 

 

 

EMNE NR. 6 – Effektivisering og udlicitering 

 

BAGGRUND/FORMÅLSBESTEMMELSEN 

Redegørelse for formålet med bestemmelsen. Henvisning til paragraffen i vandsektorloven og den 

relevante bekendtgørelse. 

Udgangspunktet for vandsektorloven var en konkurrenceredegørelse fra 2003, som pegede på et 

effektiviseringspotentiale i vandsektoren på mere 1 mia. kr., hvis alle forsyningsvirksomheder og 

vandselskaber kan gøres lige så effektive som de bedste i branchen, jf. almindelige bemærkninger 

pkt. 1.1 til lovforslaget til vandsektorloven. Redskabet til effektivisere vandselskaberne er måling af 

effektiviteten ved benchmarking, jf. lovens §§ 4 og 5, samt prisloftsreguleringen, jf. lovens §§ 6, 7 

og 8. 

 

BESKRIVELSE AF STATUS OG UDDYBNING AF PROBLEMSTILLIGEN 

Her beskrives hvordan bestemmelsen har fungeret i praksis - teknisk, økonomisk og administrativt. 

Det beskrives hvilke elementer, der fungerer godt og hvilke der fungerer mindre godt. Der redegøres 

nærmere for problemstillingen, som de(n) enkelte organisation(er) se det.  

 

Det skal undersøges, om det forventede effektiviseringspotentiale er/kan opnås, herunder skal evt. 

barriere for at høste effektiviseringer belyses. 

Det skal vurderes, om de nuværende regler sikrer udgangspunktet om, at effektiviseringspotentialet 

skal udnyttes til gavn for forbrugerne og miljøet. 
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Det skal vurderes, om der er behov for at skabe incitament for at selskaberne foretager yderligere 

effektivisering, hvor incitamentet f.eks. kunne være udlodning til selskabets ejere eller lignende. 

 

DI: 

Vandsektorloven har ikke skabt de fornødne incitamenter til at konkurrenceudsætte driftsopgaver. 

Der er behov for at skabe en privat servicesektor, der besidder driftserfaringer der kan anvendes i 

eksport øjemed. Samtidig giver krav om udbud, mere fokus i driften af forsyninger hvor et eget 

kontrolbud vinder driften. 

 

Hvis en privat virksomhed kan drive en forsyning bedre og med færre omkostninger, er der med den 

nuværende regulering intet incitament til at overlade driften, det skyldes bl.a. hvile-i-sig-selv 

reguleringen. Hvis der skabes et økonomisk incitament for ejerne/kommunerne til den mest 

effektive drift, vil udliciteringer sandsynligvis blive rmere udtalt.  

 

Forsyningssekretariatet: 

De nuværende regler giver ikke selskaberne stærke incitamenter til at effektivisere sig hurtigt. 

Selskaberne har kun interesse i at overholde effektiviseringskravet selvom, selskaberne kunne 

effektivisere sig hurtigere. Dette hænger sammen med hvile-i-sig-selv-princippet. 

 

FVD: 

Konkurrenceredegørelsen fra 2003 forudsætter, at der er et effektiviseringspotentiale på 450 mio. kr. 

på vandforsyningsområdet. Samtidig påpeger redegørelsen, at de private vandforsyninger er 

effektive i deres drift, og at der ikke er væsentlige effektiviseringsgevinster at hente i den private 

sektor. FVD kan dokumentere, at de private vandværker drives yderst effektivt og i fuld 

overensstemmelse med vandforsyningslovens regler. De fleste opgaver er udliciterede således, at 

aftaler indgås på markedsvilkår. De udmeldte effektiviseringspotentialer er urealistiske, og kan ikke 

indfries af de enkelte vandværker. Mange private vandværker har ikke haft prisstigninger de seneste 

10 år, hvilket i sig selv er en effektivisering. 

De private forbrugerejede vandforsyninger leverer Danmarks billigste drikkevand. Over de seneste 

10 år er drikkevand fra private vandværker i gennemsnit steget fra 11,09 kr. til 12,59 kr., hvilket 

svarer til en prisstigning på 1,50 kr. pr. m
3
. Den procentvise stigning i de private vandforsyninger 

ligger på 13,6 pct. sammenlignet med 44 pct. på det kommunale drikkevand. Til oplysning har 

pristalsudviklingen i samme periode været på 19,6 pct.  

 

Landbrug & Fødevarer  

Man bør se på hvorfor spildevandspriserne er steget drastisk de senere år, og om manglende 

effektivisering er en af grundene 

 

EVT. FORSLAG TIL ÆNDRING 

DI: 

En metode til øget effektivitet er at udlicitere/konkurenceudsætte driften af vand og 

spildevandsforsyninger. Det bør tillades at effektiviseringsgevinster – udover prisloftmodellens krav 

til deles mellem forbruger og ejer.  

 

Ligeledes kan det overvejes at udliciterede forsyninger ikke skal indgå i 

benchmarking/prisloftsystemet, da udbuddet er udtryk for den konkurenceudsatte pris på opgaven.  
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Forsyningssekretariatet: 

Effektiviseringspotentialet i sektoren vil kunne opnås hurtigere, hvis aktiviteterne var 

konkurrenceudsatte. Det er muligt at konkurrenceudsætte dele af selskabernes produktion. 

Eksempelvis vil det være muligt, at konkurrenceudsætte produktionen af vand og rensningen af 

spildevand. I den forbindelse vil selskaberne have et stærkt incitament til at konkurrenceudsætte 

disse aktiviteter eksempelvis gennem et udbud, hvis selskaberne måtte beholde den profit, som 

opstår, hvis udbuddet er mere effektivt end effektiviseringskravet. 

 

Selskaberne ville have et stærkt incitament til at effektivisere hurtigt, hvis selskaberne måtte udlodde 

den profit, der ville skabes, hvis selskaberne kunne effektivisere sig mere end det fastsatte 

effektiviseringskrav. 

 

 

EMNE NR. 7 – Finansiering contra afskrivning 

 

BAGGRUND/FORMÅLSBESTEMMELSEN 

Redegørelse for formålet med bestemmelsen. Henvisning til paragraffen i vandsektorloven og den 

relevante bekendtgørelse. 

Prisloftet korrigeres bl.a. for omkostninger til investeringer jf. § 5, stk. 1. i Bekendtgørelse om 

prisloftsregulering. Investeringerne afskrives i henhold til standardlevetiderne i pris- og 

levetidskataloget, jf. §§ 10, stk. 2, 11, stk.2 og 12, stk. 2. For visse anlæg er standardlevetiden op til 

100 år.  For kommunegaranterede lån, skal afdragene på optagne lån imidlertid afvikles over max 25 

år, jf. den kommunale lånebekendtgørelse. Det gælder for hovedparten af vandselskabernes lån. 

Dette skal ses i lystet af kommuneaftalen for 2013, hvori det er aftalt at forlænge den kommunale 

lånegaranti til 40 år. 

 

BESKRIVELSE AF STATUS OG UDDYBNING AF PROBLEMSTILLIGEN 

Her beskrives hvordan bestemmelsen har fungeret i praksis - teknisk, økonomisk og administrativt. 

Det beskrives hvilke elementer, der fungerer godt og hvilke der fungerer mindre godt. Der redegøres 

nærmere for problemstillingen, som de(n) enkelte organisation(er) se det.  

Samspillet mellem lånemuligheder og aktivernes levetid skal undersøges. 

Vandsektorlovens understøtning af investerings- og fornyelsesbehov skal belyses. 

Vurdering af behov og mulighed for forskellige modeller for offentligt/private partnerskaber skal 

vurderes. 

 

 

EVT. FORSLAG TIL ÆNDRING 

 

 

EMNE NR. 8 – Forhold til anden lovgivning 

 

BAGGRUND/FORMÅLSBESTEMMELSEN 

Redegørelse for formålet med bestemmelsen. Henvisning til paragraffen i vandsektorloven og den 

relevante bekendtgørelse. 

Kommunale sektorplaner er kun bindende for kommunen og ikke for dens borgere og virksomheder. 
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Det fremgår af kommuneaftalen for 2013, at der i efteråret 2012 vil blive igangsat et analysearbejde 

af, om kommunerne har de rette værktøjer som myndighed på spildevandsområdet.  

 

Kommunen skal i henhold til vandforsyningslovens § 21 godkende, når der skal foretages 

udbygninger og større ændringer på et vandværk. 

 

BESKRIVELSE AF STATUS OG UDDYBNING AF PROBLEMSTILLIGEN 

Her beskrives hvordan bestemmelsen har fungeret i praksis - teknisk, økonomisk og administrativt. 

Det beskrives hvilke elementer, der fungerer godt og hvilke der fungerer mindre godt. Der redegøres 

nærmere for problemstillingen, som de(n) enkelte organisation(er) se det.  

 

Det skal belyses, hvilke muligheder kommunen har som myndighed for at forpligte vandselskabet til 

at følge kommunens sektorplaner, herunder hvilke mulige kommunen har som selskabsejer, for at 

forpligte selskabet til at følge sektorplaner. 

 

Det skal belyses, hvordan kommunens afvejning af et vandværks behov for udbygning i forhold til 

overholdelse af kvalitets- og miljøkrav hænger sammen med den økonomiske regulering. 

 

FVD: 

Kommunens vurdering udføres ud fra en afvejning af vandværkets behov og hvilke tiltag, der skal til 

for at overholde nødvendige kvalitets- og miljøkrav. Forsyningssekretariatet ser alene på den 

økonomiske side, når sekretariatet giver tilladelse til nye investeringer i forhold til prisloftet.  

Vandsektorloven kan på den måde bremse tiltag, der fremmer forsyningssikkerheden, da 

investeringsomkostninger skal indberettes til brug for beregning af prisloftet et år og otte måneder 

før omkostningerne kan indgå i et prisloft. Det er i strid med vandforsyningslovens intentioner om at 

sikre den nødvendige udvikling af vandforsyningen. 

 

Landbrug & Fødevarer: 

L& F mener, at sammenhængen mellem vandsektorloven og Lov om betalingsregler for 

spildevandsanlæg skal belyses nærmere for så vidt angår det justerede betalingsprincip, fastsættelsen 

af særbidrag og den nuværende betalingsmodel, hvor store vandforbrugere betaler en meget stor 

overpris for deres spildevandsafledning. Ligeledes bør der ses på hvordan virksomhedernes 

mulighed for at trække sig ud af en forsyning forvaltes efter indførelse af vandsektorloven. 

 

DI 

DI mener i lighed med Landbrug og Fødevarer at der er behov for at se på sammenhængen mellem 

vandsektorloven og spildevandsbetalingsreglerne, herunder det justerede betalingsprincip. MMålet 

er en effektiv branche, hvor den samlede regning fordeles på borgere og virksomheder i forhold til 

de udgifter de enkelte giver anledning til. Forureneren-betaler-princippet bør også gælde på dette 

område. 

 

EVT. FORSLAG TIL ÆNDRING 

Landbrug & Fødevarer: 

Ændrede betalingsregler for spildevandsbetaling, jf. spildevandsudvalgets rapports trappemodel 

samt indførelse af en ret til at anvende det justerede betalingsprincip. 
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EMNE NR. 9 – Finansiering af Forsyningssekretariatet og dets opgaver 

 

BAGGRUND/FORMÅLSBESTEMMELSEN 

Redegørelse for formålet med bestemmelsen. Henvisning til paragraffen i vandsektorloven og den 

relevante bekendtgørelse. 

Forsyningssekretariatet mangler delvis finansiering, da antallet af vandselskaber omfattet af 

vandsektorloven er mindre end forventet. 

Vandselskaberne har mulighed for at rejse sag ved domstolene over Forsyningssekretariatets 

afgørelser om f.eks. prislofter.  I Forsyningssekretariatets budget er der ikke indregnet omkostninger 

til advokater til den opgave. 

 

BESKRIVELSE AF STATUS OG UDDYBNING AF PROBLEMSTILLIGEN 

Her beskrives hvordan bestemmelsen har fungeret i praksis - teknisk, økonomisk og administrativt. 

Det beskrives hvilke elementer, der fungerer godt og hvilke der fungerer mindre godt. Der redegøres 

nærmere for problemstillingen, som de(n) enkelte organisation(er) se det.  

 

Den nuværende finansiering med ens kronebeløb pr. selskab uanset størrelse og baseret på et 

bestemt antal vandselskaber skal belyses. 

Det skal belyses, hvordan der kan tilvejebringes finansiering af Forsyningssekretariatets udgifter til 

evt. sagsomkostninger. 

 

Forsyningssekretariatet: 

Reglerne omkring selskabernes betaling til Forsyningssekretariatet er ufleksible med hensyn til 

antallet af regulerede selskaber. Forsyningssekretariatet har været underfinansieret siden starten af 

reguleringen, idet antallet af selskaber omfattet af vandsektorloven er mindre end forventet. Hertil 

vil de nuværende regler forværre finansieringsproblemet, idet antallet af regulerede selskaber 

forventes reduceret som følge af en konsolidering af sektoren. 

 

DI:  

DI vurderer at det er vigtigt for at vandsektorloven kan leve op til sit formår, at der sikres et stærkt 

tilsynsorgan for benchmarking og prisloftfastsættelsen. Derfor skal der udvikles en 

finansieringsmodel for Forsyningssekretariatet, der muliggør at opgaven kan håndteres og løses på 

højt fagligt niveau. 

 

FVD: 

De 32.000 kroner, der årligt skal betales til Forsyningssekretariatet, fordeles på et forholdsvis lille 

antal forbrugere – igen med en højere vandpris til følge. 

 

EVT. FORSLAG TIL ÆNDRING 

Forsyningssekretariatet: 

Der skal i reglerne for Forsyningssekretariatets finansiering være sikkerhed for, at 

Forsyningssekretariatet får dækket omkostningerne ved sine aktiviteter. 
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EMNE NR. 10 – Forbrugerindflydelse 

 

BAGGRUND/FORMÅLSBESTEMMELSEN 

Redegørelse for formålet med bestemmelsen. Henvisning til paragraffen i vandsektorloven og den 

relevante bekendtgørelse. 

I henhold til lovens § 12 og Bekendtgørelsen om forbrugerindflydelse i vandselskaber skal der 

vælges forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen. Fristen for valg er udskudt flere gange. Første valg 

skal senest være gennemført inden udgangen af 2013. 

 

BESKRIVELSE AF STATUS OG UDDYBNING AF PROBLEMSTILLIGEN 

Her beskrives hvordan bestemmelsen har fungeret i praksis - teknisk, økonomisk og administrativt. 

Det beskrives hvilke elementer, der fungerer godt og hvilke der fungerer mindre godt. Der redegøres 

nærmere for problemstillingen, som de(n) enkelte organisation(er) se det.  

 

Det skal undersøges, om mulighederne for forbrugerindflydelse kan komme til at fungere efter 

hensigten. 

Det skal også undersøges om virksomhedernes forbrugerinteresser kan blive tilstrækkelig tilgodeset. 

 

FVD: 

De private vandværker drives af frivillige bestyrelser, som er valgt af og blandt forbrugerne. Dette 

medfører lokalt engagement og ejerskab til forbrugernes egen vandforsyning. Forbrugerindflydelsen 

er stadfæstet i vandværkets vedtægter som godkendes af foreningens generalforsamling. Af 

vandværkernes vedtægter fremgår det, at alle medlemmer, som har betalt tilslutningsbidrag, kan 

deltage og har stemmeret, samt at ingen forbruger har fortrinsret frem for en anden – uanset 

størrelsen af det indbetalte tilslutningsbidrag. Det kan således konstateres, at der er størst mulig 

forbrugerindflydelse i den private vandforsyning. 

 

DI: 

Der eksisterer to hovedgrupper blandt forbrugerne – borgere og virksomheder. Det skal sikres at der 

er forbrugerindflydelse for begge interessentgrupper i vandsektrolovens regler om 

forbrugerindflydelse. Det kan overvejes om repræsentation i selskabernes bestyrelse er den optimale 

adgang til indflydelse, eller der kan udvikles andres løsningsmodeller.  

 

Landbrug & Fødevarer:  

Det er lidt svært at kommentere på reglerne om forbrugerindflydelse, idet de reelt ikke har været i 

funktion. Det kan dog være svært for forbrugerne at få adgang til de relevante oplysninger 

Man bør derfor se på åbenheden i prisdannelsen og forbrugernes mulighed for at få indblik i 

regnskaber mv. Landbrug & Fødevarer finder det helt afgørende nødvendigt, at store 

vandforbrugende virksomheder er garanteret plads i bestyrelsen og dermed sikrer den rette 

repræsentativitet.  

 

EVT. FORSLAG TIL ÆNDRING 

Landbrug & Fødevarer: 
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Der bør findes et set-up, som sørger for, at erhvervslivet er sikret valg til bestyrelsen og på den måde 

kan varetage de særlige interesser, de som store vandforbrugere har. Dette kan eksempelvis gøres 

ved at reservere den ene af de to forbrugerrepræsentantskaber til et virksomhedsmedlem. 

 

 

EMNE NR. 11– Håndhævelse 

 

BAGGRUND/FORMÅLSBESTEMMELSEN 

Redegørelse for formålet med bestemmelsen. Henvisning til paragraffen i vandsektorloven og den 

relevante bekendtgørelse. 

Efter prisloftbekendtgørelsens § 34 kan bøder anvendes som straf for den, der undlader at indsende 

en række oplysninger til brug for Forsyningssekretariatets beregning af prislofterne. 

 

 

BESKRIVELSE AF STATUS OG UDDYBNING AF PROBLEMSTILLIGEN 

Her beskrives hvordan bestemmelsen har fungeret i praksis - teknisk, økonomisk og administrativt. 

Det beskrives hvilke elementer, der fungerer godt og hvilke der fungerer mindre godt. Der redegøres 

nærmere for problemstillingen, som de(n) enkelte organisation(er) se det.  

 

Problemstillingen med at nogle selskaber ikke indsender de nødvendige oplysninger til 

Forsyningssekretariatets brug i fastsættelsen af prislofterne skal belyses.  

 

 

EVT. FORSLAG TIL ÆNDRING 

Forsyningssekretariatet: 

Reglerne omkring håndhævelse af, at selskaberne ikke indsender de nødvendige oplysninger kunne 

skærpes ved anvendelse af dagbøder. 

 

 

EMNE NR. 12 – Kommuners varetagelse af administrative opgaver 

 

BAGGRUND/FORMÅLSBESTEMMELSEN 

Redegørelse for formålet med bestemmelsen. Henvisning til paragraffen i vandsektorloven og den 

relevante bekendtgørelse. 

Kommunerne kan i en overgangsperiode på tre år varetage visse administrative opgaver, såfremt 

vandselskabet i 2008 ikke leverede eller behandlede mere end 1 mio. m
3
 vand, jf. Bekendtgørelse 

om kommuners varetagelse af administrative opgaver for visse vandselskaber § 2 og § 3.  

Bestemmelsen ophæves den 1. januar 2013. 

 

BESKRIVELSE AF STATUS OG UDDYBNING AF PROBLEMSTILLIGEN 

Her beskrives hvordan bestemmelsen har fungeret i praksis - teknisk, økonomisk og administrativt. 

Det beskrives hvilke elementer, der fungerer godt og hvilke der fungerer mindre godt. Der redegøres 

nærmere for problemstillingen, som de(n) enkelte organisation(er) se det.  
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Det skal belyses, om overgangsordningen for kommuners varetagelse af administrative opgaver for 

visse vandselskaber har været tilstrækkelig, og vurderes om selskaberne er klar til at overtage 

opgaven. 

 

 

 

EVT. FORSLAG TIL ÆNDRING 

EMNE NR. 13 – Kontaktudvalget 

 

BAGGRUND/FORMÅLSBESTEMMELSEN 

Redegørelse for formålet med bestemmelsen. Henvisning til paragraffen i vandsektorloven og den 

relevante bekendtgørelse. 

Der er i henhold til vandsektorlovens § 24 nedsat et Kontaktudvalg, som består af DANVA, FVD, 

KL, DI, Forbrugerrådet, Landbrug & Fødevarer, Erhvervs- og Vækstministeriet, Økonomi- og 

Indenrigsministeriet, KTC, Dansk Miljøteknologi, FRI, DN, Skatteministeriet og Miljøministeriet. 

Udvalget har bl.a. til opgave at følge udviklingen i vandsektorens effektivitet og kan rådgive om 

udviklingen i effektivitet, teknologi, natur og miljøforhold og kvalitetsmål. 

 

BESKRIVELSE AF STATUS OG UDDYBNING AF PROBLEMSTILLIGEN 

Her beskrives hvordan bestemmelsen har fungeret i praksis - teknisk, økonomisk og administrativt. 

Det beskrives hvilke elementer, der fungerer godt og hvilke der fungerer mindre godt. Der redegøres 

nærmere for problemstillingen, som de(n) enkelte organisation(er) se det.  

Kontaktudvalgets rolle skal beskrives og vurderes. 

 

Landbrug & Fødevarer: 

Kontaktudvalget har været nyttigt i forhold til at få samlet de relevante interessenter og har samtidigt 

givet mulighed for at dels informationsudveksling og dels diskussion af relevante enmer. 

 

EVT. FORSLAG TIL ÆNDRING 

FRI: 

Kontaktudvalgets rolle skal udvides til også at være kontrollerende og rådgivende organ vedr. emner 

som konkurrence, samarbejde, internationalisering m.v. 

 

Landbrug & Fødevarer: 

Det bør ikke alene være kontaktudvalgets opgave at følge vandsektoren, men også at lave 

deciderede udredninger og analyser til brug for rådgivning af politikere.  

 

 

EMNE NR. 14 – Miljømål og servicemål 

 

BAGGRUND/FORMÅLSBESTEMMELSEN 

Redegørelse for formålet med bestemmelsen. Henvisning til paragraffen i vandsektorloven og den 

relevante bekendtgørelse. 

For at sikre vandsektorlovens formål om en vand- og spildevandsforsyning af høj sundheds- og 

miljømæssig kvalitet, fremgår det af bemærkninger til vandsektorlovens § 8, at Forsynings-

sekretariatet ved fastsættelse af et vandselskabs prisloft skal tage hensyn til omkostninger relateret 
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til miljømål og servicemål. Da loven og forarbejderne til loven ikke er særligt præcise mht. miljø- og 

servicemål har der været en del usikkerhed herom. En ændring af vandsektorloven den 18/6-2012 og 

den kommende bekendtgørelse om miljømål og servicemål vil gøre det lettere for selskaberne at 

søge tillæg til miljø- og servicemål. 

 

BESKRIVELSE AF STATUS OG UDDYBNING AF PROBLEMSTILLIGEN 

Her beskrives hvordan bestemmelsen har fungeret i praksis - teknisk, økonomisk og administrativt. 

Det beskrives hvilke elementer, der fungerer godt og hvilke der fungerer mindre godt. Der redegøres 

nærmere for problemstillingen, som de(n) enkelte organisation(er) se det.  

 

Det skal vurderes, om vandsektorloven og forvaltningen heraf sikrer en vand- og 

spildevandsforsyning af høj miljømæssig kvalitet. 

Det skal vurderes, om rammebetingelserne er tilstrækkelige til at foretage nye innovative løsninger 

til forbedringer i klimasikring, miljø og service. 

Beslutningskompetencerne for vedtagelse af miljømål og servicemål skal beskrives, og evt. behov 

for justeringer skal vurderes. Det skal vurderes, om der er behov for at kommunerne, kan beslutte at 

miljømål og servicemål skal udføres af andre end vandselskabet, men stadig takstfinansieres af 

vandselskabet. 

 

FVD: 

De nye regler om miljø- og servicemål gør det muligt at lægge udgifter til miljøforbedringer til 

prisloftet uden krav om effektiviseringer. Det er for så vidt positivt, at der bliver mulighed for at 

investere i miljøforbedringer. Reglerne er dog udtryk for endnu en lappeløsning på nogle 

bureaukratiske regler, der er uhensigtsmæssige, og som forvaltes alt for stift. Ordningen giver en 

skævvridning i forhold til den almindelige drift, hvor miljøhensyn bør indgå løbende. Den giver 

også incitament til, at vandværkerne tænker ”kreativt” og formulerer almindelige driftsopgaver og 

investeringer som miljø- og servicemål. Det burde ikke være nødvendigt at skulle igennem en sådan 

øvelse for at investere i miljøforbedringer, som bør indgå som en naturlig del af driften.   

 

DI:  

Som loven er indrettet er der et incitament til at løfte driftsudgifter over i et miljø- eller servicemål. 

Hvis dele af de eksisterende formuleres som dele af et nyt miljø- eller servicemål, vil denne del af de 

ekeisterende driftsudgiver blive flyttet ud af benchmarking systemet og dermed også kravet om 

løbende effektivisering.  

 

For at løse denne problemstilling skal det overvejes om det er muligt at inkorporere miljø- og 

servicemål i det eksisterende benchmarkingsystem. Særligt i lyset af, at mange af de opstillede mål 

på tværs af forsyningerne er identiske.  

 

Landbrug & Fødevarer:  

Landbrug & Fødevarer mener at man med indførelsen af miljø- og servicemålene bevæger sig en på 

et områder, der har så stor almen samfundsmæssig betydning, at det ikke bør være store 

vandforbrugere der betaler uforholdsmæssig stor del af regningen, hvorfor disse mål ikke bør 

udvides før man har ændret betalingsreglerne for spildevand.  
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Det bør undersøges, om miljø- og servicemålene kan relateres direkte til vandselskabets 

primæropgaver bør kunne takstfinansieres. 

 

Landbrug & Fødevarer er tilsvarende DI og FVD bekymrede for at almindelige driftsopgaver 

defineres som miljø- og servicemål. 

 

Landbrug & Fødevarer mener derfor, at der bør være en ensretning i hvem, der har kompetencen til 

at fastsætte målene. Som det er nu er det enten staten, kommunen eller for servicemålenes 

vedkommende tillige vandselskaberne, der har denne kompetence. Landbrug & Fødevarer finder det 

meget betænkeligt, at det alene kan være op til selskabernes bestyrelse at definere servicemål, 

særligt set i lyset af den manglende brugerindflydelse fra det erhvervsliv, der i høj grad finansierer 

omkostningerne. Landbrug & Fødevarer mener, at konsekvenserne ved beslutninger vedr. miljø- og 

servicemålene ikke er så betydelige, at det alene bør være demokratisk valgte politiske organer, som 

stat 

og kommune, der bør kunne tage sådanne beslutninger 

 

EVT. FORSLAG TIL ÆNDRING 

FRI: 

Der er behov for vurdering af om miljømål, herunder alle klimatilpasningsmål, skal fastlægges af 

planmyndigheder; hvorimod forbrugerorienterede kvalitetsmål som servicemål evt. kan besluttes i 

vandselskaber. 

 

DI  

Miljø- og servicemål bør i lighed med den øvrige drift udsættes for effektiviseringskrav.  

 

Landbrug & Fødevarer  

Der bakkes op om DI’s forslag ovenfor. 

 

Mht. til servicemål bør man ændre beslutningskompetencen så det ikke alene er selskabets 

bestyrelse, der kan vedtage disse 

 

 

EMNE NR. 15 – Prisloftsfastsættelse 

 

BAGGRUND/FORMÅLSBESTEMMELSEN 

Redegørelse for formålet med bestemmelsen. Henvisning til paragraffen i vandsektorloven og den 

relevante bekendtgørelse. 

Der skal ifølge Kapitel 2 i Bekendtgørelse om prisloftsregulering fastsættes et prisloft for hvert år, 

baseret på forrige års prisloft med en række reguleringer. Efter bemærkningerne til vandsektorlovens 

§ 8 nævnes de første års prislofter, men bemærkningerne forhindrer ikke, at der fastsættes flerårige 

prislofter, når de første års prislofter er fastlagt. De nærmere regler skal ifølge lovens § 8 fastsættes i 

en bekendtgørelse. Forligskredsen drøfter pt. en afbureaukratisering for de mindre vandforsyninger, 

som vil kunne mindske problemstillingen. 

 

BESKRIVELSE AF STATUS OG UDDYBNING AF PROBLEMSTILLIGEN 
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Her beskrives hvordan bestemmelsen har fungeret i praksis - teknisk, økonomisk og administrativt. 

Det beskrives hvilke elementer, der fungerer godt og hvilke der fungerer mindre godt. Der redegøres 

nærmere for problemstillingen, som de(n) enkelte organisation(er) se det.  

 

Fordele og ulemper ved et-årige prislofter skal belyses. Længere perioder med kendte 

prisloftsrammer vil kunne medvirke til at sikre større stabilitet i reguleringen og dermed bedre tid til 

f.eks. at tilrettelægge effektiviseringstiltag, men vil på den anden side umiddelbart gøre hurtig 

implementering af nye tiltag vanskeligere. 

 

DI 

DI støtter hvis der kan udvikles en model så prislofter for en flerårig periode er kendte for 

forsyningerne, hvis det kan udføres så det fremmer effektivitet, og den rette balance mellem drift og 

investering, og på samme tid ikke giver unødige nye byrder for forsynignerne og/eller 

forsyningssekretariatet.  

EVT. FORSLAG TIL ÆNDRING 

 

 

EMNE NR. 16 – Procesorienteret benchmarking 

 

BAGGRUND/FORMÅLSBESTEMMELSEN 

Redegørelse for formålet med bestemmelsen. Henvisning til paragraffen i vandsektorloven og den 

relevante bekendtgørelse. 

Selskaberne skal i henhold til vandsektorlovens § 5 udføre procesorienteret benchmarking. 

Resultatet skal offentliggøres på selskabets hjemmeside. 

 

BESKRIVELSE AF STATUS OG UDDYBNING AF PROBLEMSTILLIGEN 

Her beskrives hvordan bestemmelsen har fungeret i praksis - teknisk, økonomisk og administrativt. 

Det beskrives hvilke elementer, der fungerer godt og hvilke der fungerer mindre godt. Der redegøres 

nærmere for problemstillingen, som de(n) enkelte organisation(er) se det.  

Det skal vurderes om den procesorienterede benchmarking kan identificere hvor i det enkelte 

selskabs proces, at der er effektiviseringer at hente. 

 

Forsyningssekretariatet: 

Det er vigtigt, at selskaberne udfører procesorienteret benchmarking for, at 

effektiviseringspotentialet i sektoren kan indfries hurtigt og effektivt. Forsyningssekretariatet har 

modtaget en del henvendelser om, at den procesorienterede benchmarking i dens nuværende form 

ikke fungerer efter hensigten. 

 

 

EVT. FORSLAG TIL ÆNDRING 

Forsyningssekretariatet: 

Det vil være hensigtsmæssigt, at Naturstyrelsen gennemfører en spørgeskemaundersøgelse, som 

belyser, hvordan selskaberne oplever, den procesorienterede benchmarking fungerer i praksis. 

 

Det ville lette selskabernes udførelse af den procesorienterede benchmarking, hvis der var klare 

regler om hvilke aktiviteter et selskab skulle udføre i forbindelse med den procesorienterede 
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benchmarking. Eksempelvis kunne vandsektorloven henvise til en vejledning i procesorienteret 

benchmarking, som beskriver hvilke aktiviteter en sådan omfatter. 

 

 

EMNE NR. 17 – Selskabernes adgang til oplysninger 

 

BAGGRUND/FORMÅLSBESTEMMELSEN 

Redegørelse for formålet med bestemmelsen. Henvisning til paragraffen i vandsektorloven og den 

relevante bekendtgørelse. 

Efter selskabsudskillelsen, jf. lovens § 15, oplever vandselskaberne, at de ikke længere har adgang 

til de samme oplysninger, når de ikke er en del af den kommunale forvaltning. I nogle tilfælde skal 

selskaberne betale for at få de nødvendige oplysninger. 

 

 

BESKRIVELSE AF STATUS OG UDDYBNING AF PROBLEMSTILLIGEN 

Her beskrives hvordan bestemmelsen har fungeret i praksis - teknisk, økonomisk og administrativt. 

Det beskrives hvilke elementer, der fungerer godt og hvilke der fungerer mindre godt. Der redegøres 

nærmere for problemstillingen, som de(n) enkelte organisation(er) se det.  

 

Vandsektorloven har ikke til hensigt at ændre på adgangen til de oplysninger, der er relevante for 

vandselskabets drift. Anden lovgivning, som forvaltningsloven, offentlighedsloven og lov om 

miljøoplysninger, har også betydning for adgangen til nødvendige oplysninger. Det skal undersøges, 

om selskaberne har tilstrækkelig mulighed for at indhente nødvendige oplysninger i forbindelse med 

varetagelsen af forsyningsopgaverne. 

 

FRI: 

Emnet omfatter også miljødate, herunder om miljødata omfatter data om spildevandssystemer som 

således vil være omfattet af Miljøoplysningsloven (sikrer større grad af adgang til data). 

 

FVD: 

Den private vandforsyning har aldrig haft særlig adgang til de omtalte oplysninger. Der er ikke 

behov for lovgivning om at indhente oplysninger, da der på markedsvilkår er tilstrækkelig mulighed 

for at indhente de nødvendige oplysninger i forbindelse med varetagelsen af forsyningsopgaverne.  

 

 

EVT. FORSLAG TIL ÆNDRING 

 

 

EMNE NR. 18 – Serviceselskaber 

 

BAGGRUND/FORMÅLSBESTEMMELSEN 

Redegørelse for formålet med bestemmelsen. Henvisning til paragraffen i vandsektorloven og den 

relevante bekendtgørelse. 

Vandselskaberne kan i henhold til vandsektorlovens § 19, stk. 3 etablere serviceselskaber til 

varetagelse af visse serviceopgaver. Et serviceselskab kan også varetage servicefunktioner for andre 

forsyningsvirksomheder i koncernen. Et serviceselskab betragtes ikke som en del af vandselskabet, 
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jf. bemærkningerne til § 19, stk. 3. Ifølge § 2 i Bekendtgørelse om program for vandselskabers 

interne overvågning skal vandselskaber opstille et program for intern overvågning, som bl.a. skal 

sikre, at selskabets aftaler indgås på markedsvilkår. Forsyningssekretariatet har udgivet en 

vejledning om internt overvågningsprogram efter vandsektorloven. 

 

BESKRIVELSE AF STATUS OG UDDYBNING AF PROBLEMSTILLIGEN 

Her beskrives hvordan bestemmelsen har fungeret i praksis - teknisk, økonomisk og administrativt. 

Det beskrives hvilke elementer, der fungerer godt og hvilke der fungerer mindre godt. Der redegøres 

nærmere for problemstillingen, som de(n) enkelte organisation(er) se det.  

 

Det skal undersøges hvilke muligheder og barrierer der er for dannelse af serviceselskaber. 

Det skal undersøges, hvordan prisfastsættelsen sker i et selskabs serviceselskab. Det undersøges 

hvordan det kontrolleres, at serviceselskabet hverken tager over- eller underpris for sine ydelser. 

Muligheder og barriere for kompetenceopbygning skal belyses. 

 

DI: 

Det er vigtigt, at der skabes incitament til også at konkurrenceudsætte ydelserne fra forsyningernes 

serviceselskaber. Ligeledes skal det sikres at serviceselskaberne opererer på kommercielle vilkår, 

både i forhold til mellemregninger med øvrige selskaber og mht. lønninger.   

 

EVT. FORSLAG TIL ÆNDRING 

 

 

 

EMNE NR. 19 – Skattepligt 

 

BAGGRUND/FORMÅLSBESTEMMELSEN 

Redegørelse for formålet med bestemmelsen. Henvisning til paragraffen i vandsektorloven og den 

relevante bekendtgørelse. 

Før vandsektorloven var vandsektoren underlagt forskellige skattemæssige krav afhængig af 

organisationsformen. Samtidig med vandsektorlovens gennemførelse blev skattelovgivningen 

ændret med det formål at behandle vandselskaberne skattemæssig ensartet. Herefter er 

vandselskaberne underlagt de almindelige regler for aktie- og anpartsselskaber om skattepligt. 

 

BESKRIVELSE AF STATUS OG UDDYBNING AF PROBLEMSTILLIGEN 

Her beskrives hvordan bestemmelsen har fungeret i praksis - teknisk, økonomisk og administrativt. 

Det beskrives hvilke elementer, der fungerer godt og hvilke der fungerer mindre godt. Der redegøres 

nærmere for problemstillingen, som de(n) enkelte organisation(er) se det.  

 

Rationalet bag indførelsen af skattepligten beskrives. Samspillet mellem skattepligt og prisloft skal 

belyses. Det skal beskrives, om det kan forventes at der vil komme et skatteprovenu fra sektoren. 

Der skal også være en beskrivelse af grænsen for, hvornår et vandselskab er omfattet af 

skattepligten, herunder den evt. administrative lettelse ved at de mindste vandselskaber er undtaget.  

Principperne for værdiansættelse beskrives, herunder medtages vanskelighederne ved at fastsætte en 

handelsværdi på noget, der ikke kan handles. Samspillet med prisloftet skal belyses. Den lange 

proces med udarbejdelse af ”godkendte” principper skal vurderes, herunder ressourcebesparelsen 
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hvis der havde været taget konkret stilling tidligere i processen. I vurderingen skal indgå det forhold, 

at der kan forventes en række klagesager, og at der derfor kan gå år, før spørgsmålet når en endelig 

afgørelse. 

Mulighederne for skattefri omstruktureringer beskrives. Det vurderes om eksisterende regler er 

dækkende i forhold til behovet. Konsekvensen af skattepligten beskrives set i forhold til formålet 

omkring effektivisering af branchen generelt. 

Inddrivelse af restancer beskrives. Her kan indgå en omtale af SKAT som inddrivelsesmyndighed. 

Hvordan fungerer det, og kan det gøres bedre. Vurdering af om der mangler redskaber til at gøre det 

mere effektivt. 

 

FVD: 

Det er uhensigtsmæssigt, at der ikke er klarhed over skatteproblematikken i forhold til 

vandforsyningernes skattebetaling samt i tilfælde af fusion mellem to eller flere vandværker. 

 

 

EVT. FORSLAG TIL ÆNDRING 

 

 

EMNE NR. 20 – Strukturudviklingen 

 

BAGGRUND/FORMÅLSBESTEMMELSEN 

Redegørelse for formålet med bestemmelsen. Henvisning til paragraffen i vandsektorloven og den 

relevante bekendtgørelse. 

Vandsektorloven omhandler ikke specifikt strukturudviklingen i vandsektoren. Sammenlægninger af 

især mindre vandforsyninger har før vandsektorloven været udbredt i sektoren. 

 

BESKRIVELSE AF STATUS OG UDDYBNING AF PROBLEMSTILLIGEN 

Her beskrives hvordan bestemmelsen har fungeret i praksis - teknisk, økonomisk og administrativt. 

Det beskrives hvilke elementer, der fungerer godt og hvilke der fungerer mindre godt. Der redegøres 

nærmere for problemstillingen, som de(n) enkelte organisation(er) se det.  

 

Det skal undersøge, om eksisterende regler på skatte-, selskabs- og prisloftsområdet har indflydelse 

på vandselskabernes mulighed for at fusionere eller foretage andre selskabsmæssige konstruktioner. 

Undersøgelsen skal belyse både incitamenter og barrierer. 

 

FVD: 

I de seneste 10-15 år er der foretaget ca. 25 årlige fusioner af private vandværker. Med 

vandsektorlovens indførelse, må vi konstatere, at det gør det mindre attraktivt at fusionere.  

 

DI: 

Det bør undersøges om den mest hensigtsmæssige struktur er at hver kommune har et 

forsyningsselskab, og konkurenceudsætter driftsopgaven. Herved vil konsolideringen af branchen 

ske gennem opbygning af et antal private driftsfirmaer der konkurrerer om den mest effektive drift.   

 

Landbrug & Fødevarer 
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Det bør undersøges om vandforsyningens størrelse har betydning for taksten samt om fusioneringer 

til større og mere komplekse selskaber giver stordriftsfordele eller gør forholdene uigennemskuelige 

for forbrugerne 

 

EVT. FORSLAG TIL ÆNDRING 

 

 

EMNE NR. 21 – Strukturudviklingen – differentieret serviceniveau 

 

BAGGRUND/FORMÅLSBESTEMMELSEN 

Redegørelse for formålet med bestemmelsen. Henvisning til paragraffen i vandsektorloven og den 

relevante bekendtgørelse. 

I takt med at nogle vandselskaber bliver større vil de skulle forsyne flere kommuner. 

 

 

BESKRIVELSE AF STATUS OG UDDYBNING AF PROBLEMSTILLIGEN 

Her beskrives hvordan bestemmelsen har fungeret i praksis - teknisk, økonomisk og administrativt. 

Det beskrives hvilke elementer, der fungerer godt og hvilke der fungerer mindre godt. Der redegøres 

nærmere for problemstillingen, som de(n) enkelte organisation(er) se det.  

 

Det skal beskrives hvordan et vandselskab håndterer flere serviceniveauer i forhold til de enkelte 

kommuners sektorplaner. 

 

 

EVT. FORSLAG TIL ÆNDRING 

 

 

EMNE NR. 22 – Takstgodkendelse 

 

BAGGRUND/FORMÅLSBESTEMMELSEN 

Redegørelse for formålet med bestemmelsen. Henvisning til paragraffen i vandsektorloven og den 

relevante bekendtgørelse. 

Efter indførelse af prisloftsreguleringen udmelder Forsyningssekretariatet et prisloft for 

vandselskabets samlede indtægtsramme. Herefter godkender Kommunalbestyrelsen vandselskabets 

takster under overholdelse af prisloftet. 

 

BESKRIVELSE AF STATUS OG UDDYBNING AF PROBLEMSTILLIGEN 

Her beskrives hvordan bestemmelsen har fungeret i praksis - teknisk, økonomisk og administrativt. 

Det beskrives hvilke elementer, der fungerer godt og hvilke der fungerer mindre godt. Der redegøres 

nærmere for problemstillingen, som de(n) enkelte organisation(er) se det.  

 

Det skal undersøges, hvordan takstgodkendelsesproceduren fungerer. Det skal analyseres om 

rollefordelingen mellem reguleringsmyndighed og takstgodkendelsesmyndighed er tilstrækkelig 

klar. 

 

FVD: 
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Kommunen har altid haft til opgave at godkende takster i den private vandforsyning. Kommunen har 

også det tekniske tilsyn. Det er tale om et system og et samarbejde, som fungerer upåklageligt. De 

private vandforsyningers takster er væsentligt billigere end de kommunale forsyningers takster. Efter 

vandsektorlovens indførelse er der nu et dobbeltsystem, hvor både kommunen og Forsynings-

sekretariatet skal godkende taksterne. FVD mener, at én takstmyndighed er tilstrækkelig. 

Kommunen kender de lokale vandforsyninger, og er den nærmeste til at indgå i et positivt 

samarbejde med vandforsyningerne om alle spørgsmål om vandværksdrift inklusiv godkendelse af 

taksterne.  

 

DI: 

Det bør ovevejes om der er behov for en lokal pris/takst godkendende myndighed, når 

Forsyningssektretariatet opstiller de maksimale priser. Kan den nødvendige lokale involvering ikke 

ske gennem et aktivt ejersakb fra kommunernes side? 

 

Landbrug & Fødevarer:  

Det bør undersøges om det er et problem at takstgodkendelsen sker af 

kommunalbestyrelsesmedlemmer, der evt. sidder i selskabets bestyrelse. Desuden bør det sikres at 

takstfastsættelsen er gennemsigtig og det udspecificeres hvilke dele af taksten der kan henvises til 

miljø- og servicemål, klimatilpasningskrav- og opgaver samt almindelig drift, hhv. rense og 

kloakudgifter. Endvidere bør det undersøges hvilken praksis selskaberne benytter sig af i 

fastsættelsen af særbidraget. 

 

Det er ligeledes uklart hvad kommunens opgave reelt er i forbindelse med godkendelse af taksterne. 

Særlig retningslinjerne for fastsættelse af særbidraget ser ud til at variere meget 

 

EVT. FORSLAG TIL ÆNDRING 

Landbrug & Fødevarer: der bør være krav til udspecificering af taksten og der bør som minimum 

være klagemulighed fsva. særbidraget. Endvidere bør det være krav til kommunalbestyrelsens 

godkendelse af taksterne – dvs. gennemgang af regnskaber mv. 

 

Der bør være klarere regler for fastsættelse af særbidraget. 

 

 

 

EMNE NR. 23 – Teknologiudviklingen 

 

BAGGRUND/FORMÅLSBESTEMMELSEN 

Redegørelse for formålet med bestemmelsen. Henvisning til paragraffen i vandsektorloven og den 

relevante bekendtgørelse. 

Ifølge Kapitel 7 i vandsektorloven er der oprettet en Teknologiudviklingsfond, hvortil ministeren 

bidrager med op til 10 mio. kr. årlig i tre år forudsat at sektoren bidrager med et tilsvarende beløb. 

 

BESKRIVELSE AF STATUS OG UDDYBNING AF PROBLEMSTILLIGEN 

Her beskrives hvordan bestemmelsen har fungeret i praksis - teknisk, økonomisk og administrativt. 

Det beskrives hvilke elementer, der fungerer godt og hvilke der fungerer mindre godt. Der redegøres 

nærmere for problemstillingen, som de(n) enkelte organisation(er) se det.  
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Det skal undersøges, om vandsektorloven har indflydelse på teknologiudviklingen og den konkrete 

indførelse af ny teknologi i sektoren, samt evt. barrierer og mulighed for eksport af teknologi. 

 

DI: 

Det bør overvejes og undersøges om teknologiudviklingsfonden med fordel kan knyttes sammen 

med MUDP, for at skabe en større og mere slagkraftig udvikling. Lieledes bør det vurderes om der 

er tilstrækkelig bred industriinvolvering i den opbyggede fondsstruktur.  

 

Landbrug & Fødevarer:  

Det bør stå helt klart, at det ikke må være vandforbrugerne der skal finansiere teknologiudvikling på 

vandområdet med henblik på et nyt eksporteventyr for teknologileverandører. 

 

EVT. FORSLAG TIL ÆNDRING 

 

 

EMNE NR. 24 – Tilknytte aktiviteter 

 

BAGGRUND/FORMÅLSBESTEMMELSEN 

Redegørelse for formålet med bestemmelsen. Henvisning til paragraffen i vandsektorloven og den 

relevante bekendtgørelse. 

Vandselskaberne kan i henhold til vandsektorlovens § 18 og Bekendtgørelse om vandselskabers 

deltagelse i anden virksomhed (tilknyttede aktiviteter) kun deltage i anden virksomhed, når denne 

anden virksomhed har nær tilknytning til forsyningsvirksomheden, og når den udøves på 

kommercielle vilkår i et selvstændigt selskab.  Den økonomiske grænse for, hvornår der skal 

foretages selskabsmæssig udskillelse af de tilknyttede aktiviteter i et selvstændigt selskab er i loven 

fastsat til 2 mio. kr. Omsætningen i et udskilt selskab, som vandselskabet ejer andele i, er fastsat så 

den afhænger af selskabets omsætning. Vandselskabet kan endvidere deltage i tilknyttede aktiviteter 

i ubegrænset omfang, såfremt det foregår i et udskilt selskab, hvor mere end 60 % ejes af andre. 

Aktiviteterne skal foregår på kommercielle vilkår, og vandselskabet må ikke hæfte for forpligtelser i 

det det selvstændige selskab. 

 

BESKRIVELSE AF STATUS OG UDDYBNING AF PROBLEMSTILLIGEN 

Her beskrives hvordan bestemmelsen har fungeret i praksis - teknisk, økonomisk og administrativt. 

Det beskrives hvilke elementer, der fungerer godt og hvilke der fungerer mindre godt. Der redegøres 

nærmere for problemstillingen, som de(n) enkelte organisation(er) se det.  

 

Omfanget af tilknyttede aktiviteter skal vurderes bl.a. set i relation til om danske kompetencer inden 

for vandforsynings- og spildevandsdrift kan bidrage til at øge eksport af danske vand- og 

spildevandsløsninger uden at det medfører risiko for danske forbruger og er konkurrence-

forvridende.  

Det skal vurderes, om der er fundet en passende balance for tilknyttede aktiviteter både hvad 

opgavetyper og omsætningsloft angår.  

 

FRI: 
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Det er uheldigt at bek. om sideordnede aktiviteter indeholder mulighed for at vandselskaber kan 

udføre kommunale myndighedsopgaver, som f.eks.. sektorplaner, som de så i øvrigt muligvis ikke 

selv behøver at overholde. 

 

DI:  

Det skal undersøges om reglerne for tilknyttede aktiviteter har en udformning og detaljeringsgrad så 

det opfylder intentionerne. Det er på den ene side vigtigt at der ikke opbygges store 

risikopådragende aktiviteter i tilknytning til de offentlige forsyningsvirksomheder, men på den 

anden side set skal det være muligt at være involveret i hensigtsmæssige aktiviteter.  

 

Landbrug & Fødevarer 

Det er meget centralt, at der sættes snævre rammer for sideordnede aktiviteter, således at 

virksomhederne kun betaler for den ydelse de har behov for. Det er vigtigt, at der holdes fast i, at 

muligheden for at udføre sideordnede aktiviteter skal begrænses. Disse aktiviteter må ikke får 

negative konsekvenser for priserne på vand og spildevandsrensning. 

 

EVT. FORSLAG TIL ÆNDRING 

FRI: 

Der behov for at vandselskabernes tilknyttede aktiviteter ikke omfatter opgaver som i høj grad løses 

af kommercielle virksomheder. De kommercielle virksomheder har behov for et hjemmemarked for 

at sikre vækst, innovation og eksport, til landets og virksomhedernes fælles bedste. 

 

Samtidigt skal det sikres, at der kan indgås konstruktive samarbejder mellem kommercielle 

virksomheder og vandselskaber, såvel for at kunne lave partnerskabsaftaler om egentlige 

partneringsprojekter, for gennemførelse af innovationspartnerskaber og for joint ventures om 

eksport, som omfatter såvel viden om myndigheds- og planlægningsopgaver, teknologier, smarte 

leverancer, drift samt institutionalisering af vandselskaber. 

 

EMNE NR. 25 – Tilsyn med vandsektoren 

 

BAGGRUND/FORMÅLSBESTEMMELSEN 

Redegørelse for formålet med bestemmelsen. Henvisning til paragraffen i vandsektorloven og den 

relevante bekendtgørelse. 

I henhold til vandsektorlovens Kapitel 4 er der til varetagelse af den økonomiske regulering oprettet 

et Forsyningssekretariatet i Økonomi- og Erhvervsministeriet. 

 

BESKRIVELSE AF STATUS OG UDDYBNING AF PROBLEMSTILLIGEN 

Her beskrives hvordan bestemmelsen har fungeret i praksis - teknisk, økonomisk og administrativt. 

Det beskrives hvilke elementer, der fungerer godt og hvilke der fungerer mindre godt. Der redegøres 

nærmere for problemstillingen, som de(n) enkelte organisation(er) se det.  

 

Det skal undersøges, om den økonomisk regulering er hensigtsmæssig placeret i 

Forsyningssekretariatet, eller om enkelte elementer hensigtsmæssigt kan placeres i Naturstyrelsen. 

Samarbejdet og vilkårene for samarbejdet mellem Forsyningssekretariatet og Naturstyrelsen skal 

belyses. 
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FRI: 

I energisektoren mangler et tilsvarende organ som Forsyningssekretariatet for at sikre fair og lige 

konkurrenceforhold, konkurrenceudsættelse og benchmarking af de lovgivningspålagte opgavers 

effektive løsninger. Dette kan klart ses på benchmarking af energiselskaber op mod øvrige aktører. 

 

En evt. flytning til Naturstyrelsen vil fjerne uvildigheden og den effektive kontrol, i og med at 

Naturstyrelsen er såvel lovgivende organ og en form for aktør i det samlede vandområde i Danmark 

i form af planmyndighed etc. 

 

DI: 

Det er DI’s vurdering at de er behov for et stærk og uafhængigt tilsynsorgan for vandsektoren. 

Derfor bør forsyningssektretariatets rolle bevares og videreføres. DI vurderer at det er en nødvendig 

forudsætning for at indhøste de effektiviseringspotentialer der er i sektoren.  

 

FVD: 

Det er logisk, at de kommunalt ejede selskabers regnskaber og priser overvåges af staten, da 

kommunen ikke skal føre tilsyn med sig selv. Det er også logisk, at samtlige de private vandværker 

overvåges af kommunen. Allerede i dag er vandværkerne underkastet kontrol af regnskaber og 

vandpriser af den kommunale vandmyndighed. Vandværkerne udarbejder dokumentation i form af 

regnskaber efter årsregnskabsloven, som hvert år godkendes af kommunen. 

 

EVT. FORSLAG TIL ÆNDRING 

FVD: 

Vi ønsker, at tilsynet med samtlige private vandværkers økonomi er placeret ved kommunen. Først 

hvis der opstår uenighed imellem kommunen og et vandværk om priserne, bør sagen behandles ved 

en statslig myndighed. 

 

 

EMNE NR. 26 – Uventede bieffekter 

 

BAGGRUND/FORMÅLSBESTEMMELSEN 

Redegørelse for formålet med bestemmelsen. Henvisning til paragraffen i vandsektorloven og den 

relevante bekendtgørelse. 

Vandsektorreformen har medført en større administration og udgifter til bl.a. revisorer i forbindelse 

med indberetning til prisloftet. 

 

 

BESKRIVELSE AF STATUS OG UDDYBNING AF PROBLEMSTILLIGEN 

Her beskrives hvordan bestemmelsen har fungeret i praksis - teknisk, økonomisk og administrativt. 

Det beskrives hvilke elementer, der fungerer godt og hvilke der fungerer mindre godt. Der redegøres 

nærmere for problemstillingen, som de(n) enkelte organisation(er) se det.  

 

Det skal vurderes, om der er opstået en uhensigtsmæssig bureaukratisering grundet vandreformen. 

Det skal belyses, om der har været økonomiske konsekvenser af vandreformen, som har antaget et 

andet niveau end de nævnte konsekvenser i lovforslaget fra 2009. 
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FVD: 

De private vandværker drives professionelt i henhold til lovgivningen og kan uden problemer klare 

de ekstra administrative opgaver forbundet med vandsektorloven. De ekstra opgaver – og dertil 

hørende merudgifter – medfører ene og alene en stigning i vandprisen. De ønskede krav om øget 

effektivisering i vandsektoren har derfor ingen gavn for de private vandværker, som allerede drives 

effektivitet. Alene opstartsudgifterne ved at lægge de private vandværker ind under vandsektorloven 

er i gennemsnit løbet op på ca. 200.000 kr. per vandværk. Det dækker alene ekstern bistand fra 

revisorer. Hertil skal lægges det arbejde, som er udført af vandværkets bestyrelse. Det løber op i ca. 

400 timer, hvilket svarer til en udgift på 100.000-150.000 kr. 

Det skønnes, at de fremtidige årlige udgifter til administration vil være på ca. 150-200 timer årligt, 

hvilket svarer til ca. 50.000-75.000 kr. Hertil skal lægges udgifter til revisor. 

De samlede udgifter, der forbundet med ”deltagelse” i vandsektorloven, er: 

1. Udgifter til Forsyningssekretariatet 

2. Revisionserklæringer 

3. Forbundne revisionsopgaver 

4. Yderligere omkostninger til vandværkets administration 

5. Yderligere kontingent til FVD 

 

 

EVT. FORSLAG TIL ÆNDRING 

 

 

 

 

 


