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.

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.

6.

7.

Omsætningen i et vandselskabs
selskabsudskilte tilknyttede
virksomhed må årligt højst
udgøre 3 % af den årlige
omsætning i vandselskabet.
Vandselskabets selskabs
udskilte tilknyttede virksomhed
må dog altid udgøre op til 2,5
mio. kr. årligt uanset omsætningen
i vandselskabet.
Omsætningsgrænsen på 3 %
gælder ikke for de såkaldte
40/60 selskaber, hvor mere
end 60 % af ejerandelene er
ejet af ejere, der
– ikke direkte eller indirekte
besidder ejerandele i et
vandselskab, og
– ikke helt eller delvist er ejet
af en ejer, som direkte eller
indirekte besidder ejerandele i
et vandselskab.

8.
9.

Tilknyttet virksomhed skal
udøves på kommercielle vilkår.

10.

Serviceselskaber kan ikke
varetage tilknyttet virksomhed
med hjemmel i vandsektorlovens
§ 18 eller bekendtgørelsen om
tilknyttet virksomhed.

Et vandselskab må ikke hæfte
for forpligtelser for selvstændige
selskaber, som udøver tilknyttet
virksomhed.

UDTØMMENDE LISTE OVER TILKNYTTET VIRKSOMHED:
-- Udnyttelse af uundgåelig fysisk,
driftsmæssig og administrativ
overkapacitet
-- Udnyttelse af vandselskabets
særlige viden fra vandselskabets
hovedvirksomhed til eksempelvis
kursusvirksomhed, deltagelse i
samarbejder med private aktører,
herunder vedrørende private
aktørers teknologiudvikling og
eksportvirksomhed
-- Salg af rettigheder til resultaterne af
udvikling, der hidrører fra udviklingsog demonstrationsvirksomhed
vedrørende vandselskabets
hovedvirksomhed
-- Drift af vejafvandingsanlæg i
vandselskabets eget

forsyningsområde
-- Rottebekæmpelse i vandselskabets
eget forsyningsområde
-- Drift af forrensningsanlæg for
offentlige og private institutioner og
virksomheder
-- Teknisk bistand til kommunens
udarbejdelse af kommunale
vandforsyningsplaner og spilde
vandsplaner (medregnes ikke i
tærskelværdi for selskabsudskillelse)
-- Vandforsyningers afregning og
indberetning for spildevands
forsyninger, når dette foretages i
forbindelse med vandforsyningers
måleraflæsning i vandforsyningens
eget forsyningsområde (medregnes ikke
i tærskelværdi for selskabsudskillelse).
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