
10 TING DU BØR VIDE OM DEN NYE VANDSEKTORLOV

Ændringen af vandsektorloven og en række andre love, som regulerer vand sektoren, 
trådte i kraft 1. marts 2016. Men hvad indebærer lovændringen? Der er mange 
både større og mindre ændringer. Vi giver dig her en introduktion til 10 af de 
vigtigste ting, som du bør vide om ændringen af vandsektorloven og de øvrige love.

1.  Formålsbestemmelsen i 
vandsektorlovens § 1 er blevet 
ændret, så formålet nu også 
omfatter effektivitet, lave 
stabile priser og innovation. 

2. Fremover får vandselskaberne 
fastsat årlige indtægtsrammer. 
Efter en indfasningsperiode 
fastsættes der fra 2023 
fireårige reguleringsperioder. 
Selskaber med under 800.000 
m3 debiteret vandmængde får 
fastsat en regnskabsmæssig 
kontrolramme efter lempeligere 
regler. Se §§ 6 og 6 a og 
bekendtgørelse nr. 161 af 26. 
februar 2016 om økonomiske 
rammer for vandselskaber. 

3. Der indføres totaløkonomisk 
benchmarking, som omfatter 
både driftsomkostninger og 
investeringer. 

4. Der kan nu nedsættes et privat 
tvistløsningsnævn, hvor både 
forbrugere og erhvervsdrivende 
kan klage over vandselskabernes 
leveringsvilkår.  

5. Der er i § 16, stk. 3, fastsat en 
udtrykkelig bestemmelse om 
opkrævning af garantiprovision 
på markedsvilkår.

6. Reglerne om miljø og servicemål 
er blevet ophævet. Fremover 
kan der i stedet for ydes tillæg 
til gennemførelse af statsligt 
eller kommunalt fastsatte, 
pålagte eller godkendte mål, 
såfremt omkostningerne 
overstiger enten 1 % af den 
fastsatte økonomiske ramme 
for det pågældende år eller 
500.000 kr. inden for et 
kalenderår. 

7. Reglerne om intern overvågning 
er blevet ophævet. 
 

8. I vandforsyningslovens § 14 b 
og i miljøbeskyttelseslovens 
§ 32 c er blevet indsat en pligt 
til årlige dialogmøder mellem 
kommune og forsyning.  

9. I vandforsyningslovens § 44, 
stk. 5, og miljøbeskyttelses-
lovens § 32 a er indsat hhv. en 
påbudshjemmel og en udtrykkelig 
bestemmelse, der sikrer 
forsynings pligt. 

10. Vandforsyningslovens § 53, stk. 
1, og betalingslovens § 3, stk. 1, 
er blevet ændret, så det i 
særlige tilfælde (f.eks. efter en 
fusion) bliver muligt for vand-
selskaber at fastsætte 
differentierede takster inden 
for forskellige geografiske 
områder. 

FOKUS: DEN NYE VANDSEKTORLOV

10 TING DU BØR VIDE OM TILKNYTTET VIRKSOMHED

I forbindelse med ændringen af vandsektorloven er der fastsat en ny bekendt
gørelse om vandselskabernes deltagelse i tilknyttet virksomhed (Bek. nr. 145 af 26. 
februar 2016). Vi giver dig her en introduktion til 10 ting, som du bør vide om 
tilknyttet virksomhed.

1.  Den nye bekendtgørelse om 
tilknyttet virksomhed 
indeholder en ny afgrænsning 
mellem vandselskabernes 
hovedaktivitet og tilknyttet 
virksomhed. Se nærmere 
herom i tekstboksen om 
aktiviteter inden for 
hovedvirksomheden nedenfor. 

2. Bekendtgørelsen indeholder 
fortsat en udtømmende liste 
over aktiviteter, som 
vandselskaberne kan udøve 
som tilknyttet virksomhed. Se 
nærmere herom i tekstboksen 
nedenfor. 

3. For at et vandselskab må 
deltage i tilknyttet virksomhed, 
der fremgår af positivlisten, 
skal følgende betingelser være 
opfyldt: 
der skal bestå en naturlig og 
snæver sammenhæng mellem 
vandselskabets 
hovedvirksomhed og den 

tilknyttede virksomhed, 
vandselskabets samlede 
tilknyttede virksomhed skal 
arbejdsmæssigt og økonomisk 
have et væsentligt mindre 
omfang end 
hovedvirksomheden, og 
vandselskabet skal have en 
begrundet forventning om at 
opnå et afkast, der er normalt 
for den pågældende type 
virksomhed. 

4. Hvis vandselskabets 
omsætning med tilknyttet 
virksomhed overskrider et 
omsætningsloft på 2 mio. kr., 
skal vandselskabet udskille den 
tilknyttede virksomhed til et 
selvstændigt selskab. 

5. Hvis den tilknyttede 
virksomhed ikke er 
selskabsmæssigt udskilt, skal 
den holdes regnskabsmæssigt 
adskilt fra de øvrige aktiviteter. 
 fortsætter på næste side

FØLGENDE AKTIVITETER BLIVER 
FREMOVER ANSET SOM 
HOVEDAKTIVITET FREM FOR 
TILKNYTTET VIRKSOMHED:

 - Salg af overskuds- eller 
biprodukter

 - Udnyttelse af nødvendig 
anlægsmæssig overkapacitet i 
form af udleje eller bortfor-
pagtning af bygninger, lokaler, 
ledninger eller fast ejendom i 
øvrigt (til antennemaster, 
elektronisk infrastruktur, 
parkering eller lager)

 - Udnyttelse eller salg af energi, 
der stammer fra vandselskabets 
hovedvirksomhed

 - Driftsopgaver, der vedrører 
håndtering af tag- og 
overfladevand i forbindelse med 
medfinansieringsprojekter

 - Varetagelse af fælles 
obligatoriske tømningsordninger

 - Varetagelse af opgaver omfattet 
af betalingslovens §§ 4 og 4 c 
vedrørende påbud om kloakering 
og afdragsordninger i forbindelse 
hermed.
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