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Forord 

Med regeringens udspil ’Grøn markedsøkonomi – mere miljø for pengene’ fra april 
2003, blev det tilkendegivet, at vandsektorens organisering skulle gennemgås med 
henblik på at vurdere, om sektoren kan opnå øget omkostningseffektivitet, og om 
der kan skabes mere konkurrence i sektoren.  
 
Et embedsmandsudvalg har derfor gennemført en analyse af vandsektoren.  
 
I regeringsgrundlaget ’Nye mål’ fra februar 2005 tilkendegav regeringen, at man i ef-
teråret 2005 vil fremlægge forslag til at modernisere reguleringen og organiseringen 
af vandsektoren. 
 
Med dette ideoplæg beskrives de forslag til initiativer, der kan iværksættes.  
 
Den danske vandsektor er meget varieret i størrelse og kapacitet. Embedsmandsud-
valget er opmærksom på, at ikke alle forsyninger nødvendigvis vil være i fokus for 
alle de foreslåede initiativer.  
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Indledning 
 
Rent vand ind og renset vand ud – så enkelt kan vandforsyning og kloakforsyning 
beskrives. Det er forsyningsydelser, som vi i dag tager for givet. En effektiv og pro-
fessionel vand- og kloakforsyning er en væsentlig forudsætning for, at vi kan opret-
holde en høj sundhedsmæssig og hygiejnisk standard i vore boliger, virksomheder og 
institutioner. Vandsektoren har samtidig stor betydning for natur og miljø.  
 
Danmark har en høj standard inden for vandsektoren – også målt med international 
målestok. Denne standard skal fastholdes og udbygges i fremtiden. Samtidig er der 
behov for nytænkning, så sektoren kan leve op til de krav forbrugerne i dag stiller til 
kvalitet, effektivitet og omkostningsbevidsthed.  
 
De fremtidige rammer for vandsektoren skal på effektiv og økonomisk måde styrke 
forsyningen af rent og sundt drikkevand og en effektiv afledning af spildevand. Sam-
tidig er det afgørende, at sektoren overholder kravene til miljø og sundhed og til sta-
dighed har klart fokus på miljøproblemerne og de kommende års udfordringer. For-
syningssikkerheden skal fastholdes og udbygges. 
 
Flere faktorer peger på behovet for en modernisering og en præcisering af regulerin-
gen af vandsektoren. Der er i de senere år sket en udskillelse af forsyningsvirksom-
heder fra de kommunale forvaltninger gennem selskabsdannelser. Dette er sket inden 
for de gældende lovgivningsmæssige rammer, som imidlertid ikke specifikt tager høj-
de for denne udvikling.  
 
Den omfattende sammenlægning af kommuner i forbindelse med kommunalrefor-
men peger også på behovet for klare sigtelinier og rammer for vandsektorens fremti-
dige udvikling. Det samme gælder for spørgsmål i forhold til sektorens samarbejder 
med den private sektor gennem bl.a. udlicitering og offentlig private samarbejder. 
 
Det må være et mål, at forbrugerne skal betale en rimelig og gennemskuelig pris for 
vandsektorens ydelser, og at de økonomiske rammevilkår tilskynder sektoren til en 
effektiv drift. Det skal sikres, at priserne er rimelige og gennemsigtige, uanset hvor-
dan sektoren organiseres. Det forudsætter, at det er klart, hvad prisen for de enkelte 
ydelser er, hvorfor prisen er som den er, og at det er muligt at sammenligne ydelsen 
fra forsyning til forsyning.  
 
I Konkurrenceredegørelsen 2003 og Det Økonomiske Råds rapport fra efteråret 
2004 er der peget på et betydeligt effektiviseringspotentiale inden for vandsektoren, 
som kan anslås til over 1 mia. kr. årligt, hvis alle forsyninger kan gøres lige så effekti-
ve som de bedste i branchen. Samtidig er der store forskelle på, hvad forbrugerne 
betaler for vand- og kloakforsyning, hvilket formentlig ikke alene kan forklares ud fra 
naturgivne eller servicerelaterede forskelle. Endvidere undersøger Konkurrencerede-
gørelsen 2005 de regulatoriske rammebetingelser i bl.a. vandsektoren. Der er et bety-
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deligt forbedringspotentiale på dette område i den danske vandsektor – også sam-
menlignet med andre lande. 
 
Der er således forhold i vandsektoren, der indikerer, at der er plads til større effekti-
vitet og bedre omkostningsbevidsthed i den daglige administration – til gavn for 
samfundet, til gavn for forbrugerne, til gavn for sektoren og til gavn for miljøet.  
 
En effektivisering vil frigive midler, og dermed bliver der for givne vandpriser bedre 
plads til de miljømæssige og investeringsmæssige udfordringer, sektoren står overfor. 
Den økonomiske regulering skal desuden tilrettelægges således, at der sikres incita-
menter til, at forsyningen med rent og sundt drikkevand og en effektiv og miljømæs-
sig forsvarlig afledning af spildevand opretholdes og om muligt styrkes. Effektivise-
ringer må ikke føre til sundhedsmæssige eller miljømæssige forringelser. Kravene til 
kontrol af drikkevandets kvalitet og til kvaliteten af det udledte spildevand vil blive 
fastholdt. 
 
Vandsektoren i dag 
Der findes et stort antal vand- og kloakforsyninger i Danmark. Dette skyldes natur-
givne og strukturelle forhold og for vandforsyningernes vedkommende tillige en hi-
storisk tradition specielt i landdistrikterne for etablering af lokale fællesskaber. Antal-
let af vandværker i Danmark er ca. 2.700, hvoraf de 166 er kommunale mens de re-
sterende er private. De kommunale vandforsyninger er langt de største og står for ca. 
2/3 af den samlede produktion. Antallet af kloakforsyninger er godt 1.200, heraf ca. 
1.000 kommunale og ca. 200 private. De kommunale kloakforsyninger afleder langt 
den største spildevandsmængde. Antallet af beskæftigede i vandsektoren er knap 
4.000.  
 
Sektorens anlæg er opbygget gennem en lang årrække og repræsenterer en værdi på 
flere hundrede milliarder kroner. 
 
Hovedparten af forbrugerne i Danmark er tilsluttet fælles vandforsyning og kloak-
forsyning.  
 
De overordnede rammer og retningslinier for anvendelse og beskyttelse af vandres-
sourcerne fastlægges i en række planer (regionplaner, vandplaner og indsatsplaner), 
som i dag hovedsagelig udarbejdes af amterne, og som efter gennemførelsen af 
kommunalreformen vil blive udarbejdet af kommunerne og staten. I disse planer fo-
retages en samlet vurdering og afvejning af en række forskellige hensyn, således at 
der på den ene side tages hensyn til beskyttelsen af vandressourcens kvalitet og 
mængde, og på den anden side sikres, at befolkningens og erhvervslivets behov for 
en tilstrækkelig og kvalitetsmæssig tilfredsstillende vandforsyning samt en effektiv 
afledning af spildevandet opfyldes.  
 
På baggrund heraf får vandværkerne indvindingstilladelser og kloakforsyningerne til-
ladelser til udledning af spildevand.  
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Den økonomiske regulering af vandsektoren er baseret på det såkaldte ”hvile-i-sig-
selv-princip”. Det betyder, at der over en årrække skal være balance mellem den en-
kelte forsyningsvirksomheds udgifter og indtægter. Princippet indebærer, at der er 
fuld brugerfinansiering, dvs. forsyningsvirksomhedens udgifter til etablering, drift, 
vedligeholdelse, administration samt forrentning af lån skal dækkes fuldt ud af bidrag 
fra brugerne. Der er ikke fastsat regler for, over hvor lang en periode der skal være 
balance mellem indtægter og udgifter. Det afgøres som udgangspunkt af den enkelte 
kommune. 
 
Danmarks Statistik har opgjort vand- og kloakforsyningernes samlede udgifter til 
knap 11 mia. kr. årligt fordelt med ca.  3 mia. kr. til vandforsyning og godt 7 mia. kr. 
til kloakforsyning. Udgifterne har været stigende op gennem årene, særligt for kloak-
forsyningerne bl.a. på grund af skærpede krav til rensningen af spildevand. 
 
Brugerbetalingen fastlægges hovedsageligt på baggrund af vandforbruget som en pris 
pr. kubikmeter, suppleret med et mindre fast bidrag. Prisen på vand er også pålagt 
afgifter. Når der ses bort fra afgifter, er prisen pr. kubikmeter (målt i faste priser) ste-
get med 26% fra 1993 til 2003. Hvis afgifterne medregnes, er den gennemsnitlige pris 
pr. kubikmeter steget med 55% (målt i faste priser). På grund af et betydeligt fald i 
vandforbruget har husholdningernes udgifter (ekskl. afgifter og målt i faste priser) til 
vand- og kloakforsyning stort set været konstante siden 1993. Medregnes afgifter, er 
husholdningernes udgifter steget med 25% (målt i faste priser). 
  
En meget betydelig del af vandsektorens udgifter (størrelsesorden 80-90 pct.) er faste 
og dermed uafhængige af vandforbruget. Et faldende vandforbrug fører derfor i sig 
selv ikke til faldende udgifter for forbrugerne. Det sker kun i det omfang, sektorens 
kapacitet kan tilpasses, hvilket under alle omstændigheder vil tage en længere årrække 
på grund af de lange levetider for sektorens infrastruktur.  
 
Vandsektorens udfordringer 
Vandsektoren står over for en række særlige udfordringer i de kommende år, såvel 
miljømæssigt, økonomisk som i relation til vedligeholdelsen af sektorens anlæg.  
 
Grundvandet, som er basis for produktionen af drikkevand, skal beskyttes mod foru-
rening med pesticider og nitrat, der primært skyldes fortidens synder. EU’s revidere-
de drikkevandsdirektiv fra 1998 har medført skærpede krav til drikkevandets kvalitet. 
Endelig medfører vandrammedirektivet fra 2000 også skærpede krav til forvaltningen 
af vandressourcen.  
 
For kloakforsyningerne er den væsentligste udfordring i de kommende år vedligehol-
delsen og fornyelsen af kloaknettet. På kloakområdet kan der konstateres et betyde-
ligt investeringsefterslæb. En undersøgelse foretaget af Miljøstyrelsen og KL har vist, 
at 16% af kloaknettet i dag vurderes at have behov for fornyelse.  
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Samlet set vurderes disse udfordringer at medføre merudgifter for vandsektoren, 
som alt andet lige vil medføre prisstigninger.  
 
Det er en væsentlig udfordring at sikre, at forbrugerne betaler en rimelig og gennem-
skuelig pris for vandsektorens ydelser, og at de økonomiske rammevilkår derfor til-
skynder sektoren til en effektiv drift. Der kan peges på et betydeligt effektiviserings-
potentiale indenfor vandsektoren, og der er således forhold, der indikerer, at der er 
plads til større effektivitet og bedre omkostningsbevidsthed. I dag tilskynder hvile-i-
sig-selv-reguleringen ikke til at gennemføre effektiviseringer. Den økonomiske regu-
lering bør tilrettelægges, så der sikres incitamenter til at realisere effektiviseringspo-
tentialet – vel at mærke uden at det fører til sundhedsmæssige eller miljømæssige for-
ringelser.  
 
Mål for vandsektoren 
Vandsektoren bør fremtidssikres på en sådan måde, at udfordringerne kan imødegås, 
at effektiviteten kan forbedres og at kravene til forsyningssikkerhed, miljø og sund-
hed kan fastholdes og på udvalgte områder udbygges.  
 
Rammerne for den fremtidige vandsektor skal udformes, så der sikres bedst mulig 
kvalitet og service til lavest mulige priser. Samtidig skal der være incitament til de 
nødvendige investeringer i anlæg og ledningsnet – inklusive det konstaterede efter-
slæb på kloakområdet. 
 
Gennemsigtighed, sammenlignelighed og benchmarking 
Sektorens omkostningsstrukturer, kapitalforhold og effektivitet skal først og frem-
mest gøres gennemsigtige og sammenlignelige. Et sådant fælles grundlag vil samtidigt 
gøre det muligt at etablere en retvisende sammenligning af hele vandsektoren og vil 
være en væsentlig forudsætning for, at sektoren kan effektiviseres og produktiviteten 
forbedres. Det er endvidere et mål i sig selv, at forsyningerne, myndighederne og 
forbrugerne kan gennemskue sektorens omkostningsforhold og dermed, hvordan 
prisen på levering og afledning af vand fastsættes. 
 
Sektorens struktur og organisering 
Etableringen af større kommunale enheder i forbindelse med kommunalreformen er 
en oplagt anledning for kommunerne til at overveje den fremtidige organisering af 
vandsektoren. Dette giver grundlag for en udvikling hen imod en mere hensigtsmæs-
sig og rationel struktur i vandsektoren med større driftsenheder og/eller driftsfælles-
skaber inden for både den kommunale og den private forsyning.  
 
Drift og myndighed – selskabsgørelse 
Vandsektoren er en væsentlig forsyningssektor, og det offentlige skal derfor også 
fremover garantere, at hensyn til forsyningssikkerhed, sundhed og miljø varetages 
hensigtsmæssigt. 
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Med kommunalreformen overtager staten tilsynet med udledningerne fra de kom-
munale kloakforsyninger. På vandforsyningsområdet har kommunerne i samarbejde 
med embedslægeinstitutionerne igennem mange år ført tilsyn med både de kommu-
nale og de private vandforsyninger. Tilsynet med vandforsyningerne skal fortsat ligge 
i kommunerne.  
 
I den fremtidige organisering af vandsektoren bør der tilstræbes en klar adskillelse 
mellem kommunernes myndighedsudøvelse og forsyningsvirksomheden og mellem 
kommunens rolle som bestiller og udfører. En sådan klarere adskillelse vil også 
mindske risikoen for, at der kan ske en sammenblanding af kommunens almindelige 
økonomi (som er skattefinansieret) og vandsektorens økonomi (som er brugerbetalt).  
 
En model, der sikrer en sådan større adskillelse og tydeliggørelse af ansvar og opga-
ver, kunne være at omdanne de kommunale forsyninger til kommunale selskaber. 
Aktieselskaber vil være den mest oplagte selskabsform. Kommunerne bevarer, som 
ejer, den overordnede kontrol med forsyningerne, men ansvaret for den daglige drift 
lægges entydigt hos bestyrelse og ledelse. En sådan selskabsgørelse vil på den ene 
side sikre en fortsat politisk kontrol med forsyningsvirksomhedens udvikling, og på 
den anden side sikre at driften baseres på konkrete tekniske, økonomiske og forsy-
ningssikkerhedsmæssige hensyn.  
 
14 kommuner havde i efteråret 2004 en form for selskabsgjort (eller ikke-kommunal 
drevet) forsyningsvirksomhed i vandsektoren.  
 
Hvad angår de private vandforsyninger, er disse allerede organiseret i selskaber, og 
spørgsmålet her er derfor mere, hvad der er den optimale størrelse for disse selska-
ber.  
 
Der er i dag ingen regulering af kommunernes muligheder for bortsalg af vandsekto-
rens virksomheder. Sådanne salg kan få uheldig indvirkning på styringen af udgiftsni-
veauet i kommunerne og væksten i det offentlige forbrug. Det gælder f.eks., hvis en-
gangsindtægter omsættes direkte i øget kommunalt forbrug. Endvidere kan frasalg 
rejse en række fordelingsmæssige spørgsmål både på tværs af kommuner og i den en-
kelte kommune. 
 
Det må derfor være et mål, at kommunernes eventuelle salg af vandsektorens aktiver 
ikke medfører utilsigtede samfundsøkonomiske eller fordelingspolitiske effekter.  
 
Økonomisk regulering 
Vandsektoren er i dag underlagt en økonomisk regulering baseret på hvile-i-sig-selv 
princippet, ligesom en række andre forsyningssektorer traditionelt har været det. Hvi-
le-i-sig-selv-princippet indeholder ikke nogen økonomisk tilskyndelse for forsynings-
virksomhederne til at begrænse omkostningerne. 
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Der bør derfor etableres en tidssvarende økonomisk regulering for sektoren, som til-
skynder til effektivitet og omkostningsbevidsthed, uden at kravene til forsyningssik-
kerhed, miljø og sundhed tilsidesættes. 
 
Offentligt og privat samspil 
Der skal etableres et bedre og mere dynamisk samspil mellem den offentlige og den 
private sektor for herigennem at sikre en øget konkurrenceudsættelse af opgaveløs-
ningen til gavn for forbrugerne. En selskabsgørelse af sektoren kombineret med en 
ændret økonomisk regulering vil i sig selv give sektoren øgede incitamenter til at be-
grænse omkostningerne. Men også herudover vil der være plads til øget samarbejde 
mellem de kommunale selskaber og den private sektor. Det kan som hidtil ske gen-
nem udlicitering, men også andre former for samarbejde bør overvejes – f.eks. stra-
tegiske samarbejder, partnerskaber eller outsourcing af opgaver til andre kommuner 
eller private virksomheder. 
 
Samspil med industrien og forskningsverdenen  
Vandområdet er en hastigt voksende global erhvervssektor. Danmark har allerede i 
dag en række virksomheder med tilknytning til vandsektoren, som leverer produkter 
og serviceydelser af høj kvalitet, og som har forskningsmæssige styrkepositioner in-
den for vand- og kloakforsyning. Det må imidlertid konstateres, at der i dag kun er et 
begrænset samspil med den fragmenterede vandsektor. Der er behov for at sikre, at 
det eksisterende erhvervsmæssige potentiale udnyttes og udvikles.  
 
Forslag til initiativer 
Der må igangsættes en udvikling, der imødegår de udfordringer, vandsektoren står 
overfor de kommende år. Målet er en effektivisering af sektoren, samtidig med at 
målene vedrørende sundhed, miljø og forsyningssikkerhed fastholdes. 
 
Vandsektoren er allerede i en fornuftig udvikling. Videreudviklingen af sektorens 
rammevilkår skal ske i et tæt samarbejde og dialog med vandsektorens aktører på en 
sådan måde, at sektoren får den fornødne tid til omstilling og indarbejdning af nye 
procedurer. Baggrunden herfor er ikke mindst det meget store antal forsyninger, der 
vil være omfattet af nye regler, og som for de mindre forsyningers vedkommende 
kan antages at besidde relativt beskeden administrativ og teknisk kapacitet. 
 
Fastlæggelsen af rammevilkårene skal desuden gennemføres således, at der sikres det 
bedst mulige samspil med de ændringer, som følger af kommunalreformen. 
 
Med denne baggrund præsenteres i det følgende en række sigtelinier for vandsekto-
rens udvikling i de kommende år. Udmøntningen af sigtelinerne i konkrete lovforslag 
m.v. bør ske på baggrund af drøftelser med kommunerne og sektorens aktører. 
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Initiativerne, som uddybes nedenfor, er i oversigtsform følgende: 
• Ændret økonomisk regulering – afskaffelse af hvile-i-sig-selv og indførelse 

af prisloft 
• Benchmarking 
• Årsregnskab og åbningsbalance 
• Indførelse af prisreguleringsmyndighed 
• Selskabsgørelse  
• Beskatning af vandsektoren 
• Indførelse af miljøledelse i vandsektoren 
• Øget samspil med den private sektor 
 
Ændret økonomisk regulering – afskaffelse af hvile-i-sig-selv og indførelse af prisloft 
Den nuværende økonomiske regulering baseret på ”hvile-i-sig-selv princippet” inde-
holder ikke tilstrækkeligt økonomisk incitament for virksomhederne i vandsektoren 
til at være omkostningseffektive, og princippet medfører en utilstrækkelig gennem-
sigtighed. 
 
En såkaldt prisloftsregulering vurderes at være en mere hensigtsmæssig økonomisk 
regulering. Denne regulering indebærer, at priserne fastholdes, idet der indføres en 
øvre grænse for, hvor meget priserne må stige (f.eks. svarende til inflationen fratruk-
ket et effektiviseringskrav). 
 
Samtidig åbnes der mulighed for, at forsyningerne kan indtjene et reguleret overskud 
af begrænset størrelse. Dette sikres på en sådan måde, at forsyningerne får et til-
strækkeligt incitament (indtjening af overskud) til at effektivisere, samtidig med at der 
sikres stabile priser, og forsyningernes mulighed for selv at træffe beslutninger fast-
holdes indenfor de givne økonomiske rammer.  
 
Kommunerne bør kunne disponere over de udbytter, der frigøres som følge af en 
effektivisering (efter delvis modregning for den enkelte kommune, jf. elforsyningslo-
vens §37, der omtales ”Lex Nesa”). Skattemæssige afskrivninger af investeringer, vil 
kunne give kommunerne en tilskyndelse til at foretage flere investeringer i vandsek-
toren, hvilket vil være til gavn for brugerne.  
 
Der er i dag forskel på, hvilke regler der gælder for takstfastsættelsen på vand- og 
kloakforsyningsområdet. Det bør derfor overvejes, om der er behov for en større 
grad af ensartethed vedrørende takstfastsættelsen i vandsektoren.  
 
Benchmarking 
Benchmarking kan anvendes til en systematisk sammenligning af virksomheder ud 
fra en række nøgletal, som udtrykker de enkelte virksomheders præstationer på en 
række områder. Benchmarking øger således gennemsigtigheden i en sektor ved at gø-
re det muligt for såvel de enkelte virksomheder som for myndighederne at foretage 
sammenligninger på et objektivt grundlag. Benchmarking anvendes allerede i hele el-
sektoren og - på frivillig basis - i en del af vandsektoren.  
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Benchmarking forventes at føre til øget effektivitet blandt andet som følge af en øget 
bevidsthed om og fokus på omkostningerne i de enkelte forsyninger. Endvidere ska-
bes en generel synliggørelse af forsyningernes præstationer, og der skabes et klart 
grundlag for en debat om effektivitet og kvalitet, som kan indgå i den økonomiske 
regulering af sektoren. 
 
Benchmarking bør derfor gøres obligatorisk for vandsektoren. 
 
Indførelse af benchmarking kræver ændrede og mere detaljerede regnskabsprincipper 
og udvikling af værktøjer til at lave benchmarking. Dette bør ske i samarbejde med 
branchen.  
 
Årsregnskab og åbningsbalance 
Uanset organisationsformen er det naturligt, at vand- og kloakforsyningerne skal af-
lægge regnskab efter årsregnskabslovens bestemmelser, og at der i forbindelse her-
med skal opstilles åbningsbalancer, hvor sektorens værdier fastlægges og synliggøres. 
 
De private vandværker er i dag allerede omfattet af årsregnskabslovens enkleste krav. 
 
Anvendelse af årsregnskabslovens regler giver gennemsigtighed og sammenlignelig-
hed i vandsektoren. Det er i denne forbindelse nødvendigt, at omkostninger, res-
sourceforbrug, aktivernes værdier, investeringsbehov mv. bliver identificeret og syn-
liggjort ud fra ensartede kriterier. En sådan ensartet opgørelse vil også gøre det mu-
ligt år for år at overvåge, om sektorens værdier fastholdes gennem en passende inve-
sterings- og vedligeholdelsestakt. 
 
Der bør derfor indføres ensartede og branchespecifikke krav og instrukser for regn-
skabsaflæggelsen i form af en fælles standardkontoplan med tilhørende konteringsin-
struks gældende for vandsektoren. Herved sikres, at forsyningernes omkostninger 
bogføres ensartet. 
 
I forbindelse med opstillingen af åbningsbalancer er det et centralt forhold, at værdi-
en af forsyningernes aktiver opgøres på en ensartet måde, og at der anvendes en 
værdiansættelsesmetode, som afspejler målet om stabile priser. 
 
En hensigtsmæssig værdiansættelsesmetode er at opgøre de enkelte aktivers såkaldte 
kapitalværdier. Denne metode, der normalt anvendes ved opgørelsen af værdier i den 
private sektor, sikrer, at der er overensstemmelse mellem værdiansættelsen og de ind-
tægter, som en virksomhed forventes at få fremover. Da de fremtidige indtægter så-
ledes har betydning for værdien af virksomheden, er den fremtidige økonomiske re-
gulering af sektoren derfor afgørende for værdiansættelsen.  
 
Indførelse af prisreguleringsmyndighed 
Indførelse af en prisloftsregulering og et krav om anvendelse af benchmarking i den 
økonomiske regulering vil skabe behov for en central regulerende myndighed (et 



 

 

 Serviceeftersyn af vandsektoren 

  Oktober 2005 13 

”Vandtilsyn”). En sådan central myndighed findes i dag på energiområdet (Energitil-
synet). Opgaverne for et sådant tilsyn vil primært være at varetage prisreguleringen (i 
form af et prisloft) med det formål at sikre stabile priser – herunder udarbejde og va-
retage en benchmarking i samarbejde med branchen og udstede dispensationer i for-
hold til prisloftet. Sådanne dispensationer kan være til enkelte forsyningsvirksomhe-
der, eller der kan være tale om generelle dispensationer til hele eller dele af sektoren 
med henblik på at løse et nærmere defineret problem (f.eks. kloakfornyelse).  
 
Desuden skal tilsynet sikre, at forsyningernes overskud ikke tilvejebringes som følge 
af misligholdelse af deres aktiver med risiko for forringet forsyningssikkerhed eller 
som følge af manglende overholdelse af miljø- og sundhedskrav. 
 
Udgifterne til et vandtilsyn vil – i lighed med energitilsynet – skulle dækkes af bran-
chen. Et vandtilsyn bør placeres under Konkurrencestyrelsen.  
 
Selskabsgørelse 
En selskabsgørelse i form af etablering af kommunale aktieselskaber inden for vand-
sektoren kan føre til den nødvendige adskillelse mellem forsyningsvirksomhederne 
og kommunerne. Dette kan medføre en større grad af gennemsigtighed i sektoren og 
forbedre mulighederne for en drift baseret på tekniske, økonomiske og forsynings-
sikkerhedsmæssige hensyn. En selskabsgørelse kan også øge mulighederne for en 
mere effektiv struktur i vandsektoren, i kraft af at de mest effektive kommunale sel-
skaber på sigt må forventes at drive en strukturrationalisering i sektoren gennem 
sammenlægninger/opkøb af andre selskaber.  
 
En selskabsgørelse af kommunale forsyninger kan være en hensigtsmæssig model til 
at opnå målet om gennemsigtighed i sektoren i forhold til såvel økonomi som ansvar.  
 
Kommunerne har i dag mulighed for at frasælge de kommunale aktiver på vandom-
rådet, og vandsektorens aktiver har en betydelig værdi. Der er derfor behov for – 
som det har været tilfældet på elområdet – at sikre en samfundsøkonomisk fornuftig 
anvendelse af provenuet ved eventuelle salg af kommunale aktiver. I sammenhæng 
med de øvrige initiativer vedr. selskabsgørelse skal behovet for en kombineret depo-
nerings- og modregningsordning i forbindelse med frasalg af kommunale aktiver der-
for vurderes. En sådan ordning vil betyde, at et eventuelt salgsprovenu og udbytte fra 
kommunale selskaber delvist modregnes i bloktilskuddet. Modregningen af salgspro-
venuer vil være mindre for de kommuner, der vælger at deponere midlerne og få 
dem udbetalt gradvist. Ordningen kan udformes, så den ikke hæmmer udviklingen 
og effektiviseringen af sektoren. 
 
Beskatning af vandsektoren 
Forslaget om ændret økonomisk regulering og selskabsgørelse af vandsektoren gør 
det også relevant at overveje den fremtidige udformning af skattereglerne inden for 
vandsektoren. De gældende regler, der i dag er afhængige af såvel organisationsfor-
men, som hvorvidt der er tale om henholdsvis vandforsyning eller kloakforsyning, 
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virker ikke tidssvarende. Samtidig bør muligheden for optjening af et reguleret over-
skud medføre skattepligt. 
 
Skattereglerne bør i fremtiden understøtte mulighederne for, at det fulde effektivise-
ringspotentiale udnyttes. Dette gøres bedst ved at sikre ensartede regler for vandsek-
toren uafhængigt af ejerforhold og organisering. Der forventes ikke noget provenu af 
betydning som følge af en sådan ændring, der kan gennemføres inden for rammerne 
af skattestoppet. 
  
Indførelse af miljøledelse i vandsektoren 
Miljøledelse indebærer bl.a. en systematisk og løbende forbedring af virksomhedens 
produktion med henblik på at mindske miljøpåvirkningerne. For at blive certificeret 
er det desuden et krav, at der gennemføres en uafhængig kontrol med virksomhe-
dens indsats.  
 
I vandsektoren vurderes miljøledelse bl.a. at kunne medvirke til, at sektoren løbende 
søger at forbedre ledelse og drift, hvilket kan bidrage til at reducere risikoen for foru-
rening af drikkevandet og reducere miljøpåvirkningen fra spildevandsrensningen. Så-
fremt miljøledelsen baseres på EMAS, som er EU’s miljøledelsesordning, vil forsy-
ningsvirksomhederne endvidere blive forpligtet til at udarbejde en årlig miljøredegø-
relse, hvor bl.a. indsatsen til reduktion af miljøpåvirkningerne beskrives.  
 
Anvendelsen af miljøledelse i vandsektoren bør derfor fremmes mest muligt.  
 
Øget samspil med den private sektor 
En bevidst brug af nye former for offentlig-privat samarbejde kan være med til at 
sikre, at vand- og kloakforsyningen er organiseret hensigtsmæssigt og effektivt, her-
under at der er den rette arbejdsdeling mellem det offentlige og den private sektor. 
En god arbejdsdeling betyder, at det offentlige og private supplerer hinanden med 
deres respektive kompetencer og dermed er med til at sikre øget innovation og effek-
tivitet i sektoren. Samtidig kan en øget inddragelse af den private sektor øge konkur-
rencen, hvilket vil fremme muligheden for at realisere vandsektorens effektivise-
ringspotentiale. 
 
Som en opfølgning på handlingsplanen for offentlig-private partnerskaber fra januar 
2004 skal det derfor undersøges, hvordan private kompetencer kan inddrages i løs-
ningen af sektorens udfordringer i form af partnerskabsmodeller. Offentlig-private 
partnerskaber er en ny måde at udbyde offentlige serviceydelser på, der især er rele-
vant ved større og længerevarende anlægsopgaver, hvor også driftsopgaver indgår, 
som f.eks. på spildevandsområdet. 
 
Større enheder og en større professionalisering af sektoren vil bidrage til et bedre og 
mere udviklende samspil med vandindustrien og de forsknings- og udviklingsinstitu-
tioner, der har vandsektoren som kerneområde. Her vil strukturreformen udgøre et 
vigtigt bidrag. 
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Den nuværende regulering giver kun i begrænset omfang mulighed for, at vandsekto-
ren indgår i egentlige forsknings- og udviklingsaktiviteter. Dette vil ændres med 
selskabsgørelsen og en ændret økonomisk regulering. De ændrede rammebetingelser 
giver sektoren mulighed for at undersøge, hvordan sektorens frivillige finansiering af 
forsknings- og udviklingsprojekter kan fremmes med henblik på at understøtte vand-
sektoren i større effektivitet og kvalitet. 
 
 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /KOR <FEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [4000 4000]
  /PageSize [595.276 822.047]
>> setpagedevice




