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GODE RÅD TIL 
KØBSPROCESSEN  

1. Start dialogen med de private 
vandværker så tidligt som muligt.  

2. Sørg for at vandværkets 
medlemmer er med på vognen 
fra start. 

3. Få afklaret målet med dialogen 
(hos værket, forsyningen og 
kommunen) – skal det være en 
fusion, et samarbejde eller opkøb 
af aktiver? 

4. Er det private vandværk omfattet 
af prisloftsbekendtgørelsen? Det 
har betydning for beregningen af 
det nye fælles prisloft. 

5. Er der behov og mulighed for 
differentiering af forbrugernes 
takster efter sammenlægningen? 

6. Er der forudsætninger eller 
betingelser for samarbejdet eller 
sammenlægningen, som er 
afgørende for parterne (deal 
breakers)? 

7. Sørg for, at der bliver indgået en 
skriftlig overdragelsesaftale, der 
afdækker alle relevante fakta og 
udeståender i driften, 
anlægsoversigt mv.  

8. En grundig, forudgående 
undersøgelse af vandværkets 
aktiver, aftaleforhold og 
forpligtelser er afgørende for at 
identificere omkostninger og 
risici forbundet med overtagelsen 
(aktivernes stand, placering, 
sikring af rettigheder mv.).  

9. Sørg for at have de skatte
mæssige betragtninger med  
når I træffer kommercielle 
beslutninger. 

I Danmark er vandsektoren organiseret i flere tusinde selskaber, der i fællesskab 
løfter opgaven med at levere drikkevand og håndtere spildevand for danskerne. I 
øjeblikket viser vand forsyningsselskaber rundt omkring i landet i stigende grad 
interesse for at samarbejde eller endda lade sig slå sammen til større enheder. En 
sammenlægning kan have mange fordele for selskaberne, men sammenlægnings-
processen og implementeringen kan have store udfordringer, og grundig 
forberedelse er en forudsætning for et succesfuldt resultat. 

Der findes omkring 2.600 vandforsynings  
selskaber, herunder 75 kommunalt ejede. 
Det er altså et tæt befolket marked med 
rigtigt mange små virksomheder. 

Vandforsyningsselskaber er en særlig 
gruppe af selskaber, da ejerstrukturen 
er meget forskellig selskaberne 
imellem. De større selskaber er typisk 
indrettet som aktieselskaber, hvor de 
mindre selskaber ofte er indrettet som 
forbrugerejede andelsselskaber eller 
interessentskaber drevet af frivillig 
arbejdskraft. Størrelsen og strukturen af 
det selskab, som ønsker en sammen
lægning, har stor betydning for de 
overvejelser, som ledelsen og ejerne 
skal gøre sig, inden de starter realitets
forhandlingerne.

Kan sammenlægning være et af 
midlerne til at opfylde effektiviserings
mål? 
Vandsektoren oplever stadig strengere 
krav til effektiviseringer samt stigende 
krav til uddannelse af personale og 
kvalitetskontrol. En sammenlægning 
mellem to vandforsyningsselskaber kan 
medføre stordriftsfordele såsom 
besparelser i administration og fælles 
udnyttelse og opbygning af værdifuld 
viden. Dertil kommer, at mange af de 
mindre vandforsyninger har svært ved 
at skaffe frivillig arbejdskraft.  

Inden sammenlægningen bliver en 
realitet, er det vigtigt, at man får 
overvejet nogle af de væsentligste 
forhold, der gør sig gældende ved 
sammenlægning af vandforsynings
selskaber. For vandforsyningsselskaber 
er der nogle særlige regler omkring 

prisloftsregulering og skattefritagelse, 
dertil kommer de praktiske forhold 
omkring selve processen og over
dragelsesaftalen. 

SAMMENLÆGNINGSPROCESSEN 
Inden man går i gang med forhand
lingerne, er det vigtigt, at alle parter 
gør sig klart, hvad de ønsker at opnå. Et 
samarbejde kan etableres på mange 
måder, og man skal have gjort sig klart, 
hvor langt man vil strække sig i 
forhandlingerne. De indledende 
overvejelser skal sikre, at man ikke får 
taget hurtige og dårligt gennemtænkte 
beslutninger, der kan have 
konsekvenser efter aftalens indgåelse. 

Det er vigtigt, at man får afklaret den 
anden parts interesse i sammen
lægningen. I alle forhandlinger er der 
grænser for, hvad hver part vil gå med 
til. En hurtig afklaring af de punkter, der 
er essentielle for begge parter, er med 
til at sikre, at forhandlingerne ikke 
trækker ud, og måske ender med et 
ubrugeligt eller uhensigtsmæssigt 
resultat for en eller flere parter. For et 
forbrugerejet vand værk, som har svært 
ved at samle frivillige til at bistå med 

driften, kan det være et ønske om en 
hurtig hjælp, der er afgørende. 

En afgørende løftestang for en god 
dialog om overdragelsen og den 
efterfølgende implementering kan være 
processen med at få udarbejdet en 
skriftlig overdragelsesaftale. Her fast
lægger parterne aftalens formelle 
rammer og har mulighed for at afklare 
mange af de forhold, der efterfølgende 
kan blive problematiske. Overdragelses
aftalens formelle formål er at sikre, at 
parterne ikke efterfølgende kommer til 
at stå med uforudsete udfordringer 
eller omkostninger.

Hvis der er tale om overdragelse af et 
forbrugerejet vandværk, vil det 
forbruger ejede selskab oftest blive 
opløst umiddelbart efter overdragelsen. 
I den forbindelse har overdragelse
saftalen ikke meget effekt efter over
dragelsen, hvor selskabet er opløst og 
viden er spredt eller tabt. For at undgå 
usikkerhed eller udfordringer for 
parterne efterfølgende, er det derfor 
helt afgørende, at parterne forud for 
overdragelsen får overdraget al 
eksisterende viden om det anlæg, der 
skal overtages. Her fungerer overdrag
elses  aftalen oftest mere som en 
“huskeliste” til at få spurgt ind til alle 
relevante forhold, som har betydning 
for den virksomhed, som efterfølgende 
skal drive og vedligeholdelse vand
forsyningsanlægget.

Det stiller selvsagt store krav til 
udformningen af aftalen – uanset 
sammenlægningens størrelse. 

DEN SÆRLIGE REGULERING AF 
VANDSEKTOREN
Vandsektoren er en tungt reguleret 
sektor, og man skal derfor være meget 
opmærksom på de begrænsninger, der 
ligger i reguleringen, inden man 
på begynder forhandlingerne. Det har 
betydning for den efterfølgende 
fastsættelse af prisloftet om begge 
vandforsyningsselskaber var omfattet 
af prisloftsreguleringen inden sammen
lægningen. 

For ud over at sætte et loft over 
vandforsyningsselskabernes indtjenings
muligheder, sætter vandsektorloven 
også en begrænsning for, hvordan 
opkrævningen af takster kan se ud i 
forbindelse med en sammenlægning. 

Det er langt fra alle vandforsynings
selskaber i Danmark, der opkræver de 
samme takster for levering af drikke
vand eller håndtering af spildevand. 
Ved sammenlægning af to vand
forsynings selskaber er det derfor 
sandsynligt, at kunderne fra det 

ophørende selskab har betalt en anden 
afgift end kunderne i det fortsættende 
selskab. I den situation skal man 
undersøge mulighederne for differen
tiering af taksterne. Differentiering af 
taksterne kan være nødvendig, idet det 
ikke kan pålægges selskabets gamle 
kunder at betale for udgifter i forbindelse 
med optagelse af de nye kunder. 
 
I forhold til beskatningen af vand
forsynings selskaber er der også nogle 
særlige regler, der gør sig gældende. 
Med vedtagelsen af vandsektorloven 
blev der generelt set indført skattepligt 
for vandforsyningsselskaber, dog 
således at de mindre vandforsyninger, 
der ikke omfattes af vandsektorloven, 
er fritaget for beskatning. Med virkning 
fra 1. januar 2014 blev det muligt at 
gennemføre sammenlægning af store 
skattepligtige vandforsyningsselskaber 
og små skattefritagne vandforsynings
selskaber skattefrit. Fordelene ved den 
skattefrie sammenlægning er, at der 
ikke udløses beskatning i forbindelse 
med sammenlægningen – til gengæld 
opnår det fortsættende store vand
selskab ikke skattemæssig afskrivnings
ret i relation til de overtagne aktiver. 
Det afhænger derfor konkret af 
situationen, om en skattefri sammen
lægning vil være den bedste løsning. 
Det er derfor væsentligt, at de skatte
mæssige aspekter afdækkes inden den 
endelige aftale underskrives. n

VANDFORSYNINGSSELSKABERS 

SAMMENLÆGNING MED 
PRIVATE VANDVÆRKER 

10.  Vandværket bør have egne 
rådgivere til at tage højde for 
f.eks. skattemæssige forhold.
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