
Den 29. april 2015 lykkedes det Folketingets partier på nær Liberal Alliance at 
blive enige om en ny aftale for vandsektoren. Formålet med aftalen er at 
tilvejebringe en ny og forbedret regulering for vandsektoren. 

EFFEKTIVISERING
Et centralt redskab til at opnå målene i 
aftalen skal være øget fokus på at 
indhente det effektiviseringspotentiale, 
der ligger i sektoren. Aftalen indeholder 
krav om, at alle vandselskaber over 
800.000 m3 skal underlægges et 
generelt effektiviseringskrav samt et 
individuelt effektiviseringskrav til 
ineffektive vandselskaber på maksimalt 
2 % af de totaløkonomiske omkostninger. 
Samlet skal selskaberne frem til 2020 
hente effektiviseringer, der udgør 1,3 
mia. kr., hvoraf 600 mio. kr. er “nye” 
effektiviseringskrav. 

Vandselskaber, der er omfattet af vand-
sektorloven, men som har en kapacitet 
på under 800.000 m3, bliver alene 
underlagt et generelt effektiviserings-
krav. 

TOTEX OG FLERÅRIGE PRISLOFTER
Fremover vil den økonomiske regulering 
af vandselskaber blive ændret, så 
effektiviseringen indhentes på 
selskabernes totaløkonomi. Det betyder, 
at der skal udvikles en ny model for 
fastsættelse af prislofter, som ikke 
indebærer en incitamentsforskydning 
mellem investering og drift. Forligs-
kredsen skal inddrages, når den nye 
model skal fastlægges – så der udestår 
en del arbejde på dette punkt. 

Alle selskaber skal på sigt have udmeldt 
4-årige prislofter. Der kommer overgangs-
ordninger med dels bindende og dels 
vejledende prislofter. 

Samlet indebærer aftalen, at selskaberne 
forhåbentlig kan se frem til at kende 
deres økonomiske rammer længere 
frem – og at de kan bruge rammerne 
mere fleksibelt. 

PENGENE BLIVER I SEKTOREN!
Vandselskabernes opsparinger i form af 
ekstraordinære effektiviseringsgevinster 
kan henlægges som egenkapital. De 
opsparede midler kan frit anvendes 
inden for hovedvirksomheden – 
herunder skal selskaberne også kunne 
finansiere deres restskat gennem de 
ekstraordinære effektiviserings gevinster. 

Det bliver dog – som hidtil – ikke muligt 
at trække penge ud af sektoren.

NYE RAMMER HOVEDAKTIVITET
Vandselskabernes hovedvirksomhed 
skal omfatte udlejning af fysisk over-
kapacitet (f.eks. kapacitet i net, jf. 

ændringen af graveloven) og udnyttelse 
af de ressourcer, der ligger i vand- og 
spildevandsstrømme såsom energi og 
fosfor. Derudover bliver spildevands-
selskabernes hovedaktiviteter 

præciseret i forhold til kortlægning af 
oversvømmelsesrisici og drift af 
konkrete klimatilpasningsprojekter. 

KONSOLIDERING
Med aftalen søger forligskredsen 
endvidere at tilskynde til og understøtte 
en konsolidering i vandsektoren. Dette 
sker bl.a. ved at undtage aktie-
ombytninger ved fusion fra reglerne i 
stoploven om modregning i blok-
tilskuddet, og ved at udgifter til 
rådgivningsydelser om fusions-
muligheder holdes uden for prislofts-
reguleringen (formentlig menes der 
hermed: uden for effektiviserings-
kravene). Endvidere bliver det muligt at 
fastsætte differentierede takster i 
vandselskaber, som er resultatet af en 
fusion over kommunegrænser. 

DE ADMINISTRATIVE BYRDER LETTES! 
Det har været en prioritet for forligs-
parterne, at selskaberne skal lettes for 
administrative byrder. Det er bl.a. 
besluttet at afskaffe vandsektorlovens 
krav om procesbenchmarking og det er 
i stedet gjort frivilligt. Man har der-
udover afskaffet programmet for intern 
overvågning af selskabernes indkøb.

SKUDT TIL HJØRNE…
På trods af aftalens ambitiøse mål 
bærer den præg af, at mange af de 
politisk tunge beslutninger er blevet 
udskudt til efter folketingsvalget. 

Ud over beslutningen om, hvordan den 
konkrete model for prislofter skal se ud, 
har forligskredsen også udskudt den 
endelige stillingtagen til selskabernes 
skattemæssige situation. Der er dog 
enighed om, at det skal afklares, hvilke 
forudsætninger der i 2009 var i 
forbindelse med “dåbsgaven”. Analysen 
skal forelægges forligskredsen i 4. 
kvartal 2015 – så en afklaring af dette 
vigtige forhold har lange udsigter n

SÅ ER AFTALEN OM 
VANDSEKTORENS 
FREMTID LANDET…
…NÆSTEN

VANDSELSKABER, DER ER OMFATTET AF 
VAND SEKTORLOVEN, MEN SOM HAR EN 
KAPACITET PÅ UNDER 800.000 M3, BLIVER 
ALENE UNDERLAGT ET GENERELT 
EFFEKTIVISERINGS KRAV. 
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