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FORORD

Denne rapport er en mindre del af et to-årigt interdisciplinært projekt med titlen 
”ESWA – Energy Smart Water Utilities”, der er finansieret af Vandsektoren ForskEl. 

Projektet har til formål at kortlægge, teste og vurdere mulighederne for at anvende 
vand- og spildevandsanlæg i Danmark til at respondere optimalt på elmarkedets ud-
bud og efterspørgsel samt at vurdere potentialet for at producere og oplagre vedvaren-
de energi i disse anlæg.

 Parterne i projektet er:
• Aarhus Vand A/S (projektansvarlig overfor ForskEl og ejer af testfaciliteter)
• COWI (Projektledelse og projektadministration samt analyser)
• DHI (procesteknologisk konsulent og analyser)
• ABB (leverandør af udstyr m.v. til test)
• DONG Energy (dataleverandør) 
• Aarhus Universitet, Juridisk Institut/BSS (juridisk ekspert) 
• DANVA (projektpartner og formidler af resultater)
• Aarhus Kommune (projektpartner og ansvarlig ift. kommunens klimastrategi)

Den juridiske del af projektet, der er publiceret i denne rapport, er efter aftalen be-
grænset til en redegørelse for de lovgivningsmæssige rammebetingelser for vandsel-
skabernes deltagelse i Smart Grid-projkter på EU og nationalt niveau. Det juridiske 
projekts omfang skal ses i lyset af, at det er begrænset til én måneds arbejde. I forhold 
til de nationale lovgivningsmæssige rammebetingelser – og begrænsninger – for pro-
duktionen af vedvarende energi i vandselskaberne er det aftalt, at rapporten skal om-
fatte:
• De selskabsmæssige, regnskabsmæssige og økonomiske vilkår/krav, der følger 

af vandsektorloven, bekendtgørelsen om vandselskabernes deltagelse i anden 
virksomhed og bekendtgørelsen om prisloftregulering m.v. af vandselskaber. 
Denne del af opgaven er behandlet i rapportens kapitel 2. 

• Hvile i sig selv princippet, kommunalfuldmagten og de kommunale 
erhvervslove. Denne del af opgaven er behandlet i rapportens kapitel 3. 

• Projektet er endvidere aftalt at skulle omfatte en kortfattet beskrivelse af de 
EU-rammebetingelser, der har betydning for fremme af nyttiggørelsen af 
energiproduktionen i vandselskaberne. Denne del fremgår af rapportens kapitler 
6, 7 og 8.
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Konkurrenceloven/regler om forbud mod krydssubsidiering. Denne del af opgaven 
indgår i rapportens kapitel 6. 

Der er – ud over det aftalte – i rapporten medtaget et kapitel 4, hvor der kort er re-
degjort for de almindelige forvaltningsretlige princippers betydning, samt et kapitel 5 
med en kort redegørelse for de rammebetingelser, der er fastlagt i elforsyningslovens 
og varmeforsyningslovens regler for vandselskabernes deltagelse.

Ud over denne rapport afleveres den juridiske del af projektet i tre internationalt pub-
licerede artikler med fokus på forskellen mellem EU’s regulering og den nationale re-
gulering. Artiklerne publiceres som: 
• ”The Conditions for Future Energy-Smart Water Utilities under EU and Danish 

Law and Policy” (ca. 45 sider) i ”Scandinavian Studies in Law” Vol. 60, 2013.
• ”Legal Conditions for Water Utilities Eco-Innovation as Energy Smart Water 

Utilities”, i Journal of Earth Science and Engineering”,  2013, side 644-654.
• ”The existing regulatory conditions for ‘energy smart water utilities’: Promotion 

of sustainable energy transition” i  Lorenzo Squintani, Hans Vedder, Moritz Reese 
og Bernhard Vanheusden (red.) ”Environmental Law and Energy and Climate 
Law as instruments to achieve Sustainable Energy”, (under review) 2014.

Denne del af projektet er også blevet præsenteret og drøftet på to internationale kon-
ferencer, henholdsvis i regi af ”Environmental Law and Energy and Climate Law as in-
struments to achieve Sustainable Energy” den 4.-6. september 2013 i Gronningen, 
Holland, og på ”Science for the Environment”, den 3.-5. oktober 2013 på Aarhus Uni-
versitet. 

  

Aarhus februar 2014

Ellen Margrethe Basse
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KAPITEL 1

Energismarte vandselskaber

De danske vandselskaber har siden gennemførelsen af vandreformen med ikrafttræ-
den 1. januar 2010 været omfattet af særlige organisationskrav, som omfatter både 
vandforsynings- og spildevandsforsyningsvirksomheder. Mængden af regler, der regu-
lerer vandselskabernes muligheder for at indgå i en vedvarende energiproduktion 
(herefter VE-produktion), er stor, og reguleringen er meget komplekst. 

I denne redegørelse ses der både på vandsektorloven og på den øvrige lovgivning, 
der udgør de rammebetingelser, der har betydning for vandselskabernes muligheder 
for at udnytte og afsætte den vedvarende energi (herefter VE) som et biprodukt. Der  
ses alene på de kommunalt ejede vandselskabers vilkår.  

Adgangen for kommunerne til i regi af egne vandselskaber at udøve erhvervsvirk-
somhed (konkret i form af omsætning af VE) er dels reguleret ved de speciallove, der 
foreligger – herunder vandsektorloven, elforsyningsloven og varmeforsyningsloven – 
dels af nogle mere generelle regler, principper m.v., nemlig:
• kommunalfuldmagten
• hvile i sig selv princippet
• kommunestyrelsesloven med lånebekendtgørelsen
• kommunale erhvervslove
• stoploven
• forbuddet mod monopoler og udnyttelse af dominerende stilling
• forbud mod krydssubsidiering
• pligt til at foretage udbud af opgaver, der udføres af tredjemand. 
Den lovgivningskompleksitet, der er tale om, kan bl.a. forklares med den måde, hvor-
på vi i Danmark gennemfører EU’s miljø-, klima- og energidirektiver, samt vores tradi-
tionen for at begrænse kommunale erhvervsaktiviteter af hensyn til den private sek-
tors konkurrenceevne. De virkemidler, der primært anvendes til fremme af effektivitet 
i vandsektoren, er i høj grad baseret på nogle økonomiske effektivitetsbetragtninger, 
der ikke sikrer en sammenhæng mellem ressourceøkonomi og vandpolitik. De energis-
marte vandselskaber er slet ikke en del af den logik, der ligger bag lovgivningen. Tvært-
imod synes hovedhensynet bag vandsektorloven at være: vandselskaberne og deres 
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ejerkommuner skal sørge for vand- og spildevandsydelser, der ikke bliver samfunds-
økonomisk for dyre. 

1.1 Rapportens opbygning

I denne rapport ses der på nogle af de ledelsesredskaber, der anvendes af staten over 
for vandselskaberne. I denne rapport beskrives de generelle rammebetingelser, der er 
opstillet i den danske lovgivning. Der ses endvidere på de barrierer, der er i lovgivnin-
gen. 

Vandsektorloven må betragtes som hovedloven. Den behandles derfor først i kapi-
tel 2, hvor der er fokus på de selskabsmæssige, regnskabsmæssige og økonomiske vil-
kår/krav, der følger af vandsektorloven, bekendtgørelse om vandselskabernes deltagel-
se i anden virksomhed, og bekendtgørelse om prisloftreglering m.v. 

I det efterfølgende kapitel 3 ses der på de kommunalretlige principper, der er cen-
trale til forståelse af vandsektorlovens regler for kommunal virksomhed samt hvile i 
sig selv princippet, der er centralt for vandselskabernes muligheder for økonomisk at 
deltage i energiproduktion. 

De betingelser, som vandsektoren har efter elforsynings- og varmeforsyningslovens 
regler mv., behandles i kapitel 4. 

I kapitel 5 behandles de almindelige forvaltningsretlige principper. Principperne 
har betydning, når myndigheder træffer afgørelser, herunder ved afgrænsning af de 
hensyn, der kan varetages af de forskellige myndigheder. Principperne begrænser mu-
lighederne for helhedstænkning og -løsninger. 

Da vandselskabernes virksomhed er omfattet af EU’s regler om forsyningsvirksom-
hed, konkurrence og forbud mod krydssubsidiering inden for vand- og energisektorer-
ne m.v., redegøres der i kapitel 6 og 7 for de relevante EU rammebetingelser. 

I det afsluttende kapitel 8 ses der på den generelle ressourcepolitik, der har betyd-
ning for energismarte vandselskabers fremtid og potentiale som aktive deltagere i rea-
liseringen af de opstillede miljømålsætninger.   

1.2 Opsummering af konstateringer i redegørelsen

I denne rapport er fokus rettet imod spørgsmålet: motiveres vandselskaberne gennem 
dette ledelsesredskab til at være energismarte? – herunder ved at producere VE, der an-
vendes i deres produktion? I de følgende kapitler er der redegjort for et utrolig kompli-
ceret retligt system, som indeholder flere barrierer end incitamenter for en omstilling 
til en energismart vandsektor. De rammebetingelser, der er fastlagt for vandselskaber-
ne i vandsektorloven, er præget af detailregulering og et omfattende kontrolsystem, 
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herunder i form af Forsyningssekretariatets årlige benchmarking, effektiviseringskrav 
og prislofter samt revisionserklæring. 
Her skal nogle af de centrale vurderinger, som fremgår af det følgende, opsummeres. 

1.2.1 Fremmer den resultatorienterede benchmarking energismarte vandselskaber?
Da resultatorientet benchmarking som ledelsesredskabet må forudsættes udformet ud 
fra de formål, der fremgår af vandlovens ordlyd og lovens bemærkninger, skal der ses 
på, hvad der kan hentes fortolkningsbidrag og af retningslinjer i loven. Lovens be-
mærkninger synes at acceptere energieffektivisering som sagligt kriterium, men der ik-
ke er elementer af energieffektivisering i den måde, hvorpå benchmarkmodellen er 
udformet og anvendt. 

Ved besvarelsen af det stillede spørgsmål er det relevant, om der i udformningen 
af den ’benchmarkmodel’, der anvendes af staten, herunder ved den konkrete udpeg-
ning af de frontselskaber, som de øvrige selskaber skal ”leve op til”, indgår elementer, 
der kan bidrage til at fremme en omstilling af de traditionelle vandselskaber til ener-
gismarte selskaber. 

Der er i den anvendte model alene tale om en fokusering på nogle konkrete og me-
get traditionelle driftsomkostninger i vandselskaber, de såkaldte ’costdrivere’ – og in-
gen interesse for energiomkostningerne, der ellers er store i vandsektoren.1 Den resul-
tatorienterede benchmark udføres af Forsyningssekretariatet som en detailregulering 
og -styring, der er uden nogen form for prioritering af den samfundsmæssige interes-
se i udviklingen af grøn teknologi i vandsektoren. Der er således intet i den måde, som 
Forsyningssekretariatet har tilrettelagt benchmarkmodellen på – og den faktiske an-
vendelse af modellen – der fremmer udnyttelse af det potentiale, der er for udvikling 
af energismarte vandselskaber.

Der er aktuelt tale om afprøvning af forskellige benchmark-modeller, der foretages 
af Forsyningssekretariatet. Det oplystes af Forsyningssekretariatet i den vejledning, der 
blev udsendt i februar 2013 som ”Resultatorienterede benchmarking af vand- og spilde-
vandsforsyningerne. Fastsættelse af de individuelle effektiviseringskrav for prisloftet 2013”, 
at modellen, der blev anvendt ved fastsættelsen af prislofterne for de enkelte vandsel-
skaber i 2013, var ændret i forhold til den model, der blev anvendt i 2012. Der indgik 
nye costdrivere i modellen for 2013. Det fremgik endvidere af Forsyningssekretariatets 
”Resultatorienterede benchmarking af vand- og spildevandsforsyningerne. Fastsættelse af in-
dividuelle effektiviseringskrav for prisloftet 2014” (oktober 2013), at modellen stadig er 
usikker. Sekretariatet oplyste i det afsluttende afsnit 6, at:

”Det er forventningen, at den beskrevne benchmarkmodel også skal være grundlaget for fastsættelsen af de 
individuelle effektiviseringskrav i de kommende år. Det betyder, at det stadig vil være den samme model, 
der lægges til grund for fastsættelsen af de individuelle effektiviseringskrav i forbindelse med prisloftet for 
2015.

1. Se vedrørende model og praksis i afsnit ”2.10.2 Benchmarkmodeller og DEA-analyser” side 47.
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Det betyder dog ikke, at de i prisloft 2014 opgjorte effektiviseringspotentialer ikke kan ændre sig. Dermed 
vil det generelt også være svært for selskaberne at forudse, hvor store effektiviseringskravene bliver de kom-
mende år.”

Vandselskabernes investeringer – herunder med hensyn til innovative tiltag – er med 
andre ord baseret på usikre forventninger med hensyn til næste års effektiviserings-
krav og konkrete prisloft.  

Muligheden for professionel virskomhedsdrift vanskeliggøres af sådanne betydeli-
ge usikkerheder og forsinkelserne i forhold til fastlæggelsen af de økonomiske ramme-
betingelser i lovgivningen. 

1.2.2 Èt årige prisniveauer og et beregningsgrundlag uden interesse for innovation
Prisreguleringen har også været præget af uklarhed. Den første prisloftbekendtgørelse 
trådte – efter en lovændring, der udskød prisloftreguleringen til 2011 – i kraft 1. marts 
2012,2 dvs. tre måneder efter at vandselskaberne var omfattet af prisloftreguleringen. 
Bekendtgørelsesreglerne fremstod endvidere som ufærdige, og den 14. februar 2013 
blev de afløst af nye.3 

De prislofter, der efter vandsektoren som hovedregel fastlægger for 1 år ad gangen 
som de økonomiske rammebetingelser for de enkelte vandselskaber – bl.a. med ud-
gangspunkt i den af Forsyningssekretariatet foretagne benchmarking – har også be-
tydning for de vandselskabernes langsigtede investeringer i en omstilling til nye ener-
gismarte teknologier.4 Der er tale om restriktive regler samt en restriktiv administrativ 
praksis i forhold til investeringer, der – som energirelaterede teknologier – ikke falder 
inden for det, der traditionelt vedrører vandsektorens opgaver. Betydningen af mil-
jø- og servicemål i forbindelse med effektiviseringskrav og prislofter, der er relevante 
for omstillingen til energismart drift, har været præget både af betydelig uklarhed og 
af en meget restriktiv praksis, som er blevet kritiseret af Konkurrenceankenævnet. Der 
blev med ikrafttræden den 1. januar 2013 fastlagt mere præcise regler i bekendtgørel-
sen om driftsomkostninger til gennemførelse af miljømål og servicemål, der først har 
virkning ift. fastsættelsen af prislofterne for 2014, dvs. 4 år efter loven indførte begre-
berne som centrale for fastlæggelsen af prislofterne.5 

I 2013 kritiserede Konkurrenceankenævnet Forsyningssekretariatet for en for 
praksis, der manglede hjemmel i lovgivningen – denne gang var det sekretariatets 

2. Se lov nr. 1518 af 27. december 2009 og bekendtgørelse nr. 173 af 27. februar 2012 om prisloftregule-
ring m.v. af vandsektoren (historisk).

3. Bekendtgørelse nr. 1048 af 29. oktober 2012 om prisloftregulering m.v. af vandsektoren.
4. Se herom i afsnit ”2.11 Bindende prislofter” side 49.
5. Bekendtgørelse nr. 1048 af 20. oktober 2012 samt Naturstyrelsens vejledning om miljømål og service-

mål, 2012, se herom i afsnit ”2.7.1 2012-lovændring” side 43, afsnit ”2.11.4.4 Miljømål uden res-
sourceeffektiviseringsmål” side 53 samt afsnit ”2.11.4.5 Servicemål ifg. lovbemærkninger” side 54.
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foretagelse af luftkorrektioner, der manglede det forudsatte grundlag i reglerne (jf. 
legalitetsprincippet).6  

Selskaberne motiveres gennem de fastlagte prisregler og den restriktive praksis til 
at tænke kortsigtet og til at vælge at vedligeholde gamle anlæg frem for at udskifte an-
læggene med mere moderne teknologier, herunder teknologier, der kan fremme ener-
gieffektivisering og produktion af VE i selskaberne.  

1.2.3 Myndighedskompetencer og specialitetsprincip
Kompetencefastlæggelsen, der er tale om ift. regulering og kontrol af vandselskabernes 
overholdelse af lovgivningen, har betydning for den interesse, der er i de udfyldende 
regler for at sikre en udvikling af vandselskaberne som energismarte selskaber.7 

De prislovreguleringskompetencer, der er fastlagt i vandsektorloven, er usædvanli-
ge, idet det politiske ansvar for den generelle regulering er placeret hos miljøministe-
ren, medens det politiske ansvar for den udøvende myndighedsfunktion og klageorga-
net er placeret under indenrigs- og økonomiministeren. Relevansen af sådanne kom-
petencer ved afgrænsning af saglige hensyn i den konkrete administration af reglerne 
fremgår af gennemgangen af specialitetsprincipperne som generelle forvaltningsretli-
ge principper.8 Efter det specialitetsprincip, der indgår i den almindelige forvaltnings-
ret, kan forvaltningsmyndigheder ikke varetage hensyn, der sagligt er placeret hos an-
dre myndigheder. Med den saglige kompetencefordeling, der i dag er imellem Klima-, 
energi- og boligministeriet, som den ansvarlige myndighed på energiområdet, er det 
relevant her at fremhæve, at dette ministerium ikke har nogen rolle inden for vand-
sektorlovens område. Derfor falder energihensyn uden for det, der sagligt kan indgå i 
udfyldningen, medmindre andet fremgår af loven og dens forarbejder.

Samtidig er der næppe tvivl om, at de faglige forudsætninger, kompetencer og pri-
oriteringer, som den enkelte sagsbehandler har, skal ses i lyset af, hvilket ministerium, 
den pågældende er ansat i. Det er derfor ikke overraskende, at den praksis, der præger 

6. Konkurrenceankenævnets afgørelse af 19. september 2013 i sag nr. VFL-2-2013. Forsyningssekretaria-
tet havde uden noget grundlag i loven eller prisloftbekendtgørelsen anvendt 2010 over for de vandsel-
skaber, der havde effektiviseret deres drift siden 2003-2005, se herom i afsnit ”5.3.2 Konkurrenceanke-
nævnets underkendelse af luftkorrektion – et eksempel” side 92 og afsnit ”5.4.2 Konkurrenceanke-
nævnets underkendelse af luftkorrektion – et eksempel” side 93.

7. Se vedrørende kompetencerne i afsnit ”2.3.1 Miljøministeriet som hovedansvarlig” side 32, afsnit 
”2.3.2 Økonomi- og Indenrigsministeriets rolle” side 32, og afsnit ”2.3.3 Klima- og Energiministe-
riets rolle” side 33, samt om specialitetsprincipperne i afsnit ”5.2 Specialitetsprincipper og forbud 
mod magtfordrejning” side 90.

8. Se herom i kapitel 5 afsnit 5.3. 
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prisloftkontrollen, er præget af økonomiske og konkurrencemæssige vurderinger samt 
en meget restriktiv forståelse af relevansen af miljø- og servicemål.  

1.2.4 Uklarhed om kostpriser henholdsvis markedspriser
De mange myndigheder, der har hver sin rationalitet, kommer bl.a. til udtryk i den 
uklarhed, der aktuelt er om prissætning af ydelser, der leveres af et serviceselskab til 
vandselskaber. Et serviceselskab kan inden for vandsektorlovens regler være etableret 
af et enkelt vandselskab, og det kan etableres som fælles for en eller flere forsyninger, 
herunder multiforsyninger. Forståelsen af vandsektorlovens bestemmelser om be-
grænsningerne for henholdsvis vandselskabernes egen deltagelse i markedet hen-
holdsvis serviceselskabernes deltagelse i markedet fremstår i dag som uklare – herun-
der ikke mindst efter Naturstyrelsens fortolkning af reglerne.9 Styrelsen har i sin ”Vej-
ledning om tilknyttede aktiviteter” oplyst, at hvis et selskab, der er helt eller delvist 
ejet af et vandselskab, leverer serviceydelser til andre end vandselskabet eller forsy-
ningsvirksomhederne i koncernen, er det omfattet af vandsektorlovens forbud mod 
deltagelse i anden virksomhed,10 og selskabet er ikke at betragte som et serviceselskab 
i vandsektorlovens forstand.11 Naturstyrelsens vurderer, at priserne i det indbyrdes for-
hold mellem vandselskaber og serviceselskaber, skal baseres på markedspriser. Det er 
imidlertid ikke baseret på vandsektorlovens ordlyd eller forarbejder.12

Forsyningssekretariatet har med henvisning til Naturstyrelsens fortolkning af stop-
loven og vandsektorloven, der forudsætter anvendelse af markedspriser i det indbyr-
des forhold mellem vandselskaber og serviceselskaber, vurderet, at en aftale indgået 
mellem et vandselskab og det koncernforbundne serviceselskab i den kommunalt eje-
de koncern begrunder en modregning i ejerkommunens bloktilskud af det beløb, der 
modsvarede avancen (forskellen mellem den betalte markedspris og kostprisen).13  

Indberetningsbekendtgørelsen regulerer priserne for udveksning mellem service-
virksomhed og hovedvirksomhed inden for el- og varmeforsyningslovens regler. Den 
angiver, at udvekslingen skal baseres på markedsbestemte priser.14 Denne forudsæt-
ning er anderledes end den, der gælder ved prisfastsættelsen i serviceselskaber inden 
for vandsektorlovens område. I sidstnævnte sammenhæng fastslås det udtrykkeligt i 
bekendtgørelsesreglerne, at et serviceselskab i en kommunalforsyningskoncern alene 
kan opkræve en kostpris for de ydelser, som serviceselskabet leverer til vandselskabet i 

9. Naturstyrelsens Notat af 29. juni 2011 ”Vejledning om tilknyttede aktiviteter”, side 6.
10. Styrelsen henviser her til vandsektorlovens § 18, stk. 1. 
11. Styrelsen henviser her til vandsektorlovens § 19, stk. 3.
12. Se om vandsektorlovens § 19, stk. 5 nedenfor i afsnit ”2.5.1.2 Markedsvilkår eller anvendelse af kost-

priser?” side 37.
13. Stoplovens betydning behandles i afsnit ”3.6.3 Afregning mellem vandselskaber og serviceselskaber” 

side 71. Sagen omtales i DANVA’s skrivelse af 23. oktober 2013 til Miljøministeriet ”Afregning mel-
lem vandselskaber og serviceselskaber – opfordring til grundig genovervejelse i Miljøministeriet”.

14. ”4.4 Indberetning efter el- og varmeforsyningslovene” side 83.
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koncernen.15 Det er derfor uklart, hvordan et energi-smart vandselskab, der drives som 
serviceselskab, er stillet, dvs. om det er de regler, der er fastlagt med hjemmel i vand-
sektorloven, eller det er de regler, der følger af energilovgivningen, der er de afgørende 
ved udveksling af ydelser inden for en kommunal forsyningskoncern.16 

1.2.5 De kommunalretlige regler, forudsætninger og principper

De kommunalretlige principper og regler, der gælder for de kommunalt ejede vandsel-
skaber, indebærer nogle meget restriktive rammebetingelser. Der er ikke adgang til ef-
ter kommunalfuldmagten at drive virksomhed med fortjeneste for øje.17 

Det største problem i forhold til investering i og omstilling til energismarte vand-
selskaber er formentlig hvile i sig selv princippet, der begrænser mulighederne for at 
investere i en sådan omstilling i regi af vandselskaberne.18  

Det må fremhæves, at udfordringerne for vandselskaberne mht. at sikre et vist over-
skud til investeringer i energismart teknologi er større, end de for eksempel er i var-
meforsyningssektoren. I varmeforsyningsloven med den tilknyttede afskrivningsbe-
kendtgørelse tillades der et begrænset overskud i virskomheden, der beregnes ud fra 
den indskudte kapital.19 I varmeforsyningsloven accepterets det, at der medregnes en 
forrentning af kapitalejernes investeringer i den pris, der opkræves af forbrugerne ef-
ter prisloftreglerne. Priskontrollen efter vandsektorlovens bestemmelser accepter ikke 
et sådant overskud. 

1.2.6 Årsregnskabslovens rationale hhv. hvile i sig selv princippet

I forhold til årsregnskabsloven giver det anvendelsen af hvile i sig selv princip anled-
ning til nogle særlige regnskabsmæssige udfordringer.20 Det traditionelle rationale i er-
hvervslivet, der tager udgangspunkt i, at virksomheder skal give overskud, er bærende 

15. Vandsektorlovens § 19, stk. 5, der behandles i afsnit ”2.5.1 Serviceselskaber med energirelaterede opga-
ver” side 36.

16. Se herom Line Markert, Rikke S. Bernth og Klavs V. Gravesen (red.) ”Vandsektorloven med kommenta-
rer” side 128.

17. Det redegøres der for i afsnittet ”3.2 Kommunalfuldmagten” side 60.
18. Se om princippet, som er fastlagt i vandforsyningsloven og betalingsloven, nedenfor i afsnit ”2.11.3 

Priskalkulering baseret på vandforsyningsloven hhv. betalingsloven” side 50, samt om princippets 
betydning i afsnit ”3.3 Hvile i sig selv princippet” side 63.

19. Det følger af varmeforsyningslovens § 20, stk. 1 og 2, samt afskrivningsbekendtgørelsen). Se f.eks. Ener-
gistyrelsens afgørelse af 26. juni 2012, jnr. 4/0920-0303-0052 vedrørende forrentning af indskudskapi-
tal 2003-2010 i EnergiGruppen Jylland Varme A/S. 

20. Det fremgår bl.a. af Erhvervs- og Selskabsstyrelsens skrivelse af 15. april 2011 vedrørende ”Regnskabs-
aflæggelse i forsyningsvirksomheder underlagt prisregulering”
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i årsregnskabslovens regler.21 Årsregnskabslovens regler kan indebære, at vandselska-
berne bliver tvunget til at nedskrive genindvindingsværdien, idet prisloftreguleringen 
i et samspil med hvile i sig selv princippet medfører et så lavt afkast, at kapitalværdi-
en på et aktiv (for eksempel med relevans for en energismart drift) allerede på erhver-
velsestidspunktet kan være under kostprisen.22 

1.2.7 Privat-offentlig selskabsdannelse og samarbejde
Hvis de kommunalt ejede vandselskaber ønsker at indgå i privat-offentlige selskaber, 
fastlægges rammerne for en sådan selskabsdannelse i loven om kommuners kommu-
ners deltagelse i selskaber (548-loven).23 Loven giver som hovedregel kun mulighed 
for, at kommuner og private virksomheder kan samarbejde i selskabsform, hvis der er 
tale om aktiviteter, der falder inden for kommunalfuldmagtens område. Aktiviteterne 
skal enten bygge på videreudvikling af den kommunale know-how eller salg af varer 
og tjenesteydelser, der er baseret på kommunal know-how til andre kommuner. 

Vandselskabernes beslutninger om hvem, der skal udføre serviceopgaver og andre 
tjenesteydelser, skal følge de krav, der er fastlagt i udbudsreglerne. Privat-offentligt eje-
de selskaber, der udfører energismarte opgaver, kan ikke udnytte ’in house-fordelene’ 
efter udbudsreglerne.24 

1.2.8 Strukturudvikling i sektoren
Vandsektoren ser nogle udviklingsmuligheder og et potentiale ift. at deltage i udvik-
lingen af vedvarende energiteknologier. Det kan være i form af sammenlægning, over-
tagelse eller fusion mellem forsyningsvirksomheder. De gældende retlige rammer har 
indflydelse på, om en sådan konsolidering reelt kan føre til en omstilling af sektoren 
til mere energismarte produktionsformer. Det har bl.a. betydning, hvordan Forsy-
ningssekretariatet vurderer de individuelle effektiviseringskrav i en sådan situation, de 
finansierings-/lånemuligheder, der er tale om under hvile i sig selv princippet m.v., de 
rammer der er sat for tilknyttede aktiviteter samt serviceselskabers forretningsområde 
m.v.  

21. Årsregnskabslovens § 42, se herom nedenfor i afsnit ”2.4.1 Omfattet af årsregnskabsloven” side 34..
22. Erhvervs- og Selskabsstyrelsens notat af 15. april 2011, j.nr. 2009-18.707 side 3.
23.  Lov nr. 548 af 8. juni 2006 om kommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder og 

kommuners og regioners deltagelse i selskaber. Loven behandles i afsnit ”3.5.1 Loven om kommuners 
deltagelse i selskaber (548-Loven)” side 68.

24. Se om kriterierne i afsnit  ”7.3.5 Modifikation fra udbudskrav for ’in-house ydelser’” side 108, se i øv-
rigt om emnet Line Markert, Rikke S. Berth og Klavs V. Gravesen ”Vandsektorloven med kommenta-
rer”, side 125.
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1.2.9 Regelforenkling og -modernisering

Regeringens aftale med Kommunernes L andsforening ”Aftale om kommunernes øko-
nomi 2013” er baseret på en enighed om, at reguleringen af vandindsatsen i den næ-
ste planperiode skal forenkles inden for rammerne af vandrammedirektivet, og at ind-
satsen skal tage afsæt i en mål- og rammestyring af kommunernes indsats. Regelmæng-
den og kompleksiteten inden for vandsektorområdet taler for, at denne regelforenkling 
også kommer til at omfatte selskabernes rammebetingelser ift. at udnytte deres poten-
tiale som VE-producent. Der er behov for at gennemføre en forenkling, som gør det 
muligt at overskue retsstillingen for vandselskaberne og for de virksomheder, der øn-
sker at samarbejde med vandselskaberne om udvikling af energismarte løsninger, der 
kan udnyttes i Danmark og eksporteres. Mest hensigtsmæssigt ville det nok være, hvis 
den overordnede målsætning om omstilling til en ressourceeffektivtets- og konkurren-
cedygtigt lavemissionsøkonomi, som i dag præger både dansk politik og EU’s politik 
blev grundlaget for en generel modernisering af den komplekse lovgivning.25

25. Målsætningerne er kort omtalt i det afsluttende kapitel 8.
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KAPITEL 2

Vandsektorlovens relevante regler

I dette kapitel behandles de selskabsmæssige og økonomiske betingelser, der er utrolig 
vigtige for vandsektorens mulighed for at blive energismart. 

Vandsektorloven regulerer sektorens organisering samt de økonomiske forhold, 
herunder betingelserne for vandselskabernes udøvelse af anden virksomhed end 
vandforsynings- og spildevandsvirksomheden.1 Det er alene de større forsyninger, der 
er omfattet af loven. 

Loven skal ses i sammenhæng med andre miljølove. Kommunerne har i vandfor-
syningsloven og miljølovgivningen fået tillagt kompetencer til at fastslå retsstillin-
gen for vandselskabernes forpligtelser og pligter/rettigheder for forbrugere, bl.a. ved 
at vedtage spildevands- og vandindvindingsplaner, vedtægter, meddele konkrete afgø-
relser (tilladelser, dispensationer, forbud og påbud), samt godkende vandtakster m.v. 

2.1 Vandsektorreformen og forberedelsen af den

”Grøn markedsøkonomi – mere miljø for pengene”2 fra april 2003 fastslog, at det var en del 
af den tidligere regerings politik at gennemføre en modernisering af vandsektoren. 
Konkurrencestyrelsen offentliggjorde samme år resultaterne af en benchmarkingana-
lyse på vandområdet – ”Konkurreceredegørelse” – der indeholdt en analyse af vandforsy-
ningernes og renseanlægenes effektivitet. Regeringsinitiativet blev i oktober 2005 fulgt 
op af en embedsmandsrapport, ”Serviceeftersyn af vandsektoren” – udarbejdet i et sam-
arbejde mellem Miljøstyrelsen og Finansministeriet – hvori det anbefales, at vandre-
formen tager højde for følgende udfordringer:3

”... at forbrugerne betaler en rimelig og gennemsigtig pris for vandsektorens ydelser, og at de økonomiske 
rammevilkår derfor tilskynder sektoren til en effektiv drift. Der kan peges på et betydeligt effektiviseringspo-
tentiale 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 effekti-
viseringer. Den økonomiske regulering bør tilrettelægges, så der sikres incitamenter til at realisere effektivi-
seringspotentialet – vel at mærke uden at det fører til sundhedsmæssige eller miljømæssige forringelser. ...

Rammerne for den fremtidige vandsektor skal udformes, så der sikres bedst mulig kvalitet og service til lavest 
mulige priser. Samtidig skal der være incitamenter til de nødvendige investeringer i anlæg og ledningsnet ...

I den fremtidige organisering af vandsektoren bør der tilstræbes en klar adskillelse mellem kommunernes 
myndighedsudøvelse og forsyningssikkerheden og mellem kommunens rolle som bestiller og udfører. En så-

1.  Vandsektorlovens § 18, stk. 1, 1. pkt. og bekendtgørelse nr. 1195 af 14. oktober 2010 § 4, stk. 1, nr. 1.
2. ”Grøn markedsøkonomi – mere miljø for pengene”, side 23.
3. ”Serviceeftersyn af vandsektoren”, side 8-9.
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dan klar adskillelse vil også mindske risikoen for, at der kan ske en sammenblanding af kommunens almin-
delige økonomi (som er skattefinansieret) og vandsektorens økonomi (som er brugerbetalt). 

En model, der sikrer en sådan større adskillelse og tydeliggørelse af ansvar og opgaver, kunne være at omdan-
ne de kommunale forsyninger til kommunale selskaber. Aktieselskaber vil være den mest oplagte selskabs-
form. Kommunerne bevarer, som ejer, den overordnede kontrol med forsyningerne, men ansvaret for den dag-
lige drift lægges entydigt hos bestyrelsen og ledelse. En sådan selskabsgørelse vil på den ene side sikre en fort-
sat politisk kontrol med forsyningsvirksomhedens udvikling, og på den anden side sikre at driften baseres på 
konkrete tekniske, økonomiske og forsyningssikkerhedsmæssige hensyn. ” 

Det blev anbefalet, at initiativerne bliver baseret på følgende:4

”- Ændret økonomisk regulering – afskaffelse af hvile i sig selv princippet 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.”

Den politisk aftale om vandsektoren blev indgået 1. februar 2007 mellem alle Folke-
tingets partier med undtagelse af Det Radikale Venstre. Aftalen byggede på følgende 
elementer:
• at kravene til miljø, sundhed og forsyningssikkerhed skal fastholdes,
• at vandsektorens effektiviseringspotentiale skal udnyttes til gavn for forbrugerne 

og miljøet,
• at den økonomiske regulering skal understøtte effektiviseringen af sektoren,
• at der ikke tilsigtes en ændring af ejerforholdene i vandsektoren,
• at der er behov for økonomiske midler til at imødegå investerings- og 

fornyelsesbehov, bl.a. også til teknologiudvikling,
• at der skal ske en klar adskillelse af drifts- og myndighedsansvar,
• at gennemskueligheden i vandsektorens forhold skal øges, herunder også i 

grundlaget for, hvordan de vandpriser, som forbrugerne betaler, fastsættes,
• at den eksisterende regnskabsmæssige adskillelse mellem aktiviteter forbundet 

med vand- eller spildevandsforsyning skal fastholdes, og
• at overskuddet skal fastholdes i vandsektoren.
Det er endvidere forudsat i aftalen, at branchen skal inddrages ved fastlæggelsen af de 
nærmere principper for benchmarking og prisloftregulering. Det fremhæves, at bran-
chen har været inddraget i udarbejdelsen af det foreliggende lovforslag og vil blive 
inddraget i det opfølgende bekendtgørelsesarbejde. 

4. ”Serviceeftersyn af vandsektoren”, side 12.
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Hensigten med aftalen var at modernisere sektoren bl.a. gennem ændret økono-
misk regulering samt regler om benchmarking og selskabsdannelse på det kommuna-
le forsyningsområde. 

Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (vandsektorloven) 
trådte i kraft den 1. januar 2010. Samtidig med vandsektorloven gennemførtes der  
konsekvensændringer i en række love, der skulle understøtte virkeliggørelsen af for-
målene. Ændringerne, der ligeledes trådte i kraft 1. januar 2010, var samlet i den lov, 
der i det følgende kaldes ”konsekvensloven” til vandsektorloven.5

Som det fremgår af de ovenfor nævnte bullets, var teknologiudvikling og fornyelse 
en central del af det politiske aftalegrundlag. I den vedtagne vandsektorlov og konse-
kvensloven er denne målsætning ikke søgt fremmet som en del af den resultatorien-
teret benchmarking og prisniveaufastlæggelsen. Teknologiudvikling støttes kun gen-
nem støtte fra Vandsektorens Teknologiudviklingsfond. 

2.2 Vandselskabernes og lovens formål

Vandsektorloven har til formål at sikre en vand- og spildevandsforsyning af høj sund-
heds- og miljømæssig kvalitet, som tager hensyn til forsyningssikkerhed og naturen 
og drives på en effektiv måde, der er gennemsigtig for forbrugerne.6 Målet med loven 
er – ifølge de bemærkninger, der er knyttet til miljøministerens fremsættelse af lovfor-
slaget (L 150) den 26. februar 2009 – at ”de tilsigtede effektiviseringsgevinster geninveste-
res i sektoren eller alt andet lige fører til lavere priser for forbrugerne”. De vandselskaber, der 
er omfattet af lovens bestemmelser, skal virke for virkeliggørelsen af lovens formål.7 

2.2.1 Vandselskaber omfattet af loven i sin helhed
Vandsektorloven omfatter både kommunalt ejede og privat ejede vand- og spilde-
vandsforsyningsvirksomheder og vandselskaber.8 Loven fastslår, hvad der skal forstås 
ved et vandselskab:9

”Et selskab, herunder et kommunalt fællesskab, jf. § 60 i den kommunale styrelseslov, en selvejende insti-
tution, en forening el.lign, der udøver vand- eller spildevandsforsyningsaktiviteter mod betaling.”

Alle kommunalt ejede almene vandforsyningsanlæg er omfattet af loven.  Vandsektor-
loven fastslår, hvilke selskaber og virksomheder, det som kommunalt ejede henholds-
vis privat ejede er at betragte som vandselskaber, der er omfattet af samtlige af lovens 
bestemmelser og de i medfør af loven udstedte bekendtgørelser. Vandsektorloven in-

5. Lov nr. 460 af 12. juni 2009 om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om vandforsyning, lov om be-
talingsbetingelser for spildevandsanlæg m.v. og forskellige andre love. 

6. Vandsektorlovens § 1.
7. Vandsektorlovens § 17.
8. Lovens § 2, stk. 1. 
9. Lovens § 2, stk. 6, nr. 3. 



2Vandsektorlovens relevante regler

30

deholder også regler, der gælder for selskaber og forsyninger, der ikke er omfattet af lo-
vens definition af vandselskaber. Det gælder bl.a. serviceselskaberne. 

2.2.1.1 Kommunale forsyninger og selskaber omfattet af hele loven
Ved afgrænsning af kategorien kommunale forsyninger og vandselskaber, der er om-
fattet af loven i sin helhed, lægges der dels vægt på ejerforhold, dels på antallet af for-
brugere, der er knyttet til den enkelte forsyning. Loven omfatter i sin helhed vand- og 
spildevandsforsyningsvirksomheder og vandselskaber, der:10

• helt eller delvis, direkte eller indirekte er ejet af en kommune på tidspunktet for 
lovens ikrafttræden 

• enkeltvis eller sammen med andre forsyningsvirksomheder eller vandselskaber af 
samme art forsyner eller har til formål at forsyne mindst ti ejendomme med vand 
eller behandler spildevand hidrørende fra mindst ti ejendomme.

Det oplyses i lovbemærkningerne, at enkelte kommunale vandforsyningsvirksomhe-
der, der har en kapacitet, der ligger under den bagatelgrænse, der anvendes i forhold 
til afgrænsningen af lovens anvendelse på private forsyninger, også er omfattet af lo-
ven. 

Den bagatelgrænse på 10 ejendomme, der anvendes i vandsektorloven ved af-
grænsning af de kommunale vand- og spildevandsforsyninger, der er reguleret ved 
samtlige bestemmelser, svarer til den grænse, der anvendes i vandforsyningsloven ved 
afgrænsning af ”almene vandforsyningsanlæg”.11 Almene vandforsyninger har en for-
syningspligt og en fortrinsret i forhold til vandindvinding sammenlignet med andre 
indvindinger.12

2.2.1.2 Private vandselskaber omfattet af loven
Vandsektorloven finder anvendelse på private vandselskaber, der enkeltvis eller sam-
men  med andre vandselskaber, som helt eller delvis – direkte eller indirekte – har sam-
me ejerkreds, og som leverer 200.000 m3 vand årligt, hvis de forsyner (eller har til for-
mål at forsyne) mindst ti ejendomme, eller hvis de behandler eller transporterer 
mindst 200.000 m3 spildevand. 

Bagatelgrænsen på 200.000 m3 er i lovbemærkningerne begrundet med, at det vil-
le indebære en urimelig stor administrativ arbejdsbyrde for de små private selskaber, 
der ofte drives af frivillig arbejdskraft, hvis de blev omfattet af lovens regler om ben-
chmarking. Samtidig var det vurderingen, at effektiviseringspotentialet var begrænset. 
Det oplyses, at denne bagatelgrænse vil sikre de ca. 2.400 mindre vandforsyninger, der 
indvinder ca. 20 % af det samlede vand, at de ikke belastes af lovens krav, men samti-
dig får mulighed for på et frivilligt grundlag, at vælge at blive omfattet af lovens reg-

10. Vandsektorlovens § 2, stk. 1, nr. 1.
11. Vandforsyningslovens § 3, stk. 3.
12. Enhver ejer, hvis ejendom ligger i vandforsyningens naturlige forsyningsområde, har ret til forsyning 

med vand til almindeligt husholdningsforbrug, til institutioner, til almindeligt landbrug m.v.
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ler om resultatorienteret benchmarking – ligesom de kan vælge at forlade ordningen 
det følgende kalenderår.13 

2.2.2 Kommunale § 60-fællesskaber
De kommunalt ejede vandforsyninger og spildevandsforsyninger, der ved lovens 
ikrafttræden var organiseret som § 60-fællesskaber, kan fortsætte uændret i den sel-
skabsform, men de skal i øvrigt følge lovens bestemmelser, herunder kravene vedrø-
rende prislofter og benchmarking, ligesom de er omfattet af hvile i sig selv princippet 
og andre kommunalretlige principper og regler.14 Den § 60-godkendelse, som fælles-
skabet har opnået, indebærer, at fællesskabet ikke udfører opgaverne på deltagerkom-
munernes vegne, men udfører dem som en selvstændig kommunal enhed inden for 
det ved den godkendte vedtægt afgrænsede område. De af tilsynsmyndigheden § 
60-godkendte fællesskaber er en del af den offentlige forvaltning. Fællesskaberne er 
fuldt ud omfattet af den kommunale styrelseslov, samt de forvaltningsretlige og kom-
munalretlige regler og principper, som kommuner er underlagt.

2.2.3 Holdingselskaber og serviceselskaber falder uden for § 2
Konkurrenceankenævnet fastslog den 19. september 2013, at den vandforsyningskon-
cern, som KE Vand A/S sammen med 6 andre vandselskaber havde stiftet som et nyt 
holdingselskab – ved apportindskud af aktier i de eksisterende selskaber, så de sammen 
ejede holdingselskabet (HOFOR Vand Holding A/S)15 og et fælles serviceselskab (HOF-
OR A/S)16 – ikke var berettiget til at opnå friholdelse fra det individuelle effektivise-
ringskrav i prisloftbekendtgørelsen.17 Ankenævnets begrundelse er meget kortfattet, 
den lyder:

”Vandsektorlovens § 2, stk. 1, fastslår, for hvilke selskaber loven finder anvendelse i sin helhed. Nævnet 
bemærker hertil, at hverken et holdingselskab eller et serviceselskab er omfattet af vandsektorlovens § 2, 
stk. 1.”

13. Vandsektorlovens § 4, stk. 3. 
14. Vandsektorlovens § 32, der alene modificerer i forhold til de krav, der er fastlag i lovens § 15.
15. HOFOR Vand Holding A/S består af: HOFOR A/S, HOFOR Vand Albertslund A/S, HOFOR Vand Brønd-

by A/S, HOFOR Vand Dragør A/S, HOFOR Vand Herlev A/S, HOFOR Vand Hvidovre A/S, HOFOR Vand 
København A/S, HOFOR Vand Rødovre A/S og HOFOR Vand Vallensbæk A/S.

16. HOFOR A/S ejer ingen ledninger eller anlæg – men ejer bl.a. it-systemerne og bilerne. Der er ansat ca. 
750 medarbejdere, der varetager driften, vedligeholdelsen og administrationen mv. af alle de øvrige 
selskaber i HOFOR inden for alle forsyningsarterne (både vand, spildevand, fjernvarme, bygas, fjernkø-
ling og vind).

17. Konkurrenceankenævnets afgørelse i sag VFL-2-2013, side 54.
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2.3 Sektorministeriernes kompetencer

Da denne rapport vedrører de muligheder, incitamenter og barrierer, der er for en om-
stilling af de traditionelle vandselskaber til energismarte vandselskaber, er det centralt 
at se på, hvordan vandsektorloven placerer ansvaret for den generelle og konkrete ud-
fyldning af loven. 

2.3.1 Miljøministeriet som hovedansvarlig
Det er efter vandsektorloven miljøministeren, der har kompetencen til at fastlægge de 
generelle regler for vandselskaberne. Miljøministeren har kompetence til at fastsætte 
regler om de prisberegningsmetoder, der skal anvendes, ligesom ministeren kan fast-
sætte regler for, hvilke økonomiske og andre oplysninger, der skal indgå i prisfastsæt-
telsen.18 Det er bl.a. ministeren, der fastlægger de regler, der har betydning for vand-
selskabernes pligt til at indsende de ved loven foreskrevne oplysninger til Forsynings-
sekretariatet. Ministeren kan desuden fastsætte regler om miljømål19 og servicemål,20 
herunder om indregning og eventuel fordeling af driftsudgifter til gennemførelse af 
sådanne mål som tillæg til prisloftet.21 De generelle regler for fastlæggelse af priserne 
er fastlagt ved prisloftbekendtgørelsen22 samt bekendtgørelsen om driftsomkostninger 
til gennemførelse af miljømål og servicemål.23 

2.3.2 Økonomi- og Indenrigsministeriets rolle
Forsyningssekretariatet er oprettet af miljøministeren efter forhandling med inden-
rigs- og økonomiministeren. Sekretariatet er etableret som en del af Konkurrence- og 
Forbrugerstyrelsen. Vandsektorloven indeholder regler, der giver Forsyningssekretari-
atet kompetence til at gennemføre en resultatorienteret benchmarking24 og til at fast-
lægge individuelle prislofter for de enkelte selskabers vandforsyning og spildevandsbe-
handling.25 Prislofterne skal fastsættes af Forsyningssekretariatet for hver forsyningsart 
(dvs. vandforsyning hh. spildevandshåndtering) og for de enkelte vandselskaber. Der 

18. Vandsektorlovens § 8.
19. Afgrænsningen af miljømål samt den måde, sådanne mål får betydning for prisfastsættelsen på, skal 

ses i sammenhæng med målsætningen om at sikre en vand- og spildevandsforsyning af høj sundheds- 
og miljømæssig kvalitet. De sundhedsmæssige hensyn, som kan tilgodeses, er alene sådanne, som kan 
relateres til drikkevand eller spildevand, se herom i afsnit ”2.7 Miljø- og servicemål som ledelsesred-
skab?” side 43.

20. Lovbemærkningernes stillingtagen til afgrænsningen af servicehensynene er mere åbne over for ener-
gihensyn, end miljømålene, se herom i afsnit ”2.7 Miljø- og servicemål som ledelsesredskab?” side 
43.

21. Bemyndigelsesbestemmelsen blev indføjet i vandsektorloven ved lov nr. 578 af 18. juni 2012.
22. Bekendtgørelse nr. 173 af 27. februar 2012 om prisloftregulering m.v. af vandsektoren (historisk).
23. Bekendtgørelse nr. 1048 af 20. oktober 2012 samt Naturstyrelsens vejledning om miljømål og service-

mål, 2012.
24. Se herom nedenfor i afsnit ”2.10 Benchmarking som ledelsesredskab” side 45.
25. Vandsektorlovens §§ 6-8, se herom nedenfor i afsnit ”2.11 Bindende prislofter” side 49.
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er hovedsageligt tale om en indtægtsrammeregulering, hvor indtægtsrammerne er be-
stemt ud fra følgende overordnede målsætninger: Vandselskaberne skal have dækket 
alle udgifter til investeringer, udgifter til almindelig drift, alle øvrige udgifter til klima-
tilpasning, kvalitetsforbedring samt statsafgifter.26

Klageinstansen i forhold til priskontrollen – Konkurrenceankenævnet – er ligeledes 
en del af Indenrigs- og Økonomiministeriet. 

Ministeriet har også de almindelige tilsynskompetencer efter den kommunale sty-
relseslov, herunder kompetencen til at vurdere lånegarantier.

2.3.3 Klima- og Energiministeriets rolle
Klima-, energi- og bygningsministeriet har kun en begrænset rolle i forbindelse med 
vurderingen af vandselskabernes muligheder for at udnytte de energiressourcer, der er 
i sektoren. Energistyrelsen har kompetencen til at vurdere dispensationsansøgninger 
efter elforsyningslovens27 og varmeforsyningslovenes28 regler, og Energitilsynet har 
kompetence ift. at kontrollere vandselskabernes indtægter på elforsyningslovens29 og 
varmeforsyningsområdet.30

2.4 Vandselskaber – selskabsgørelse 

Et af formålene bag vandsektorloven er at sikre en klar adskillelse af drifts- og myndig-
hedsopgaver.31 Vandsektorloven pålægger kommunerne at udøve deres vand- og spil-
devandsforsyning i et eller flere selskaber, som skal drives i aktie- eller anpartselska-
ber.32 Selskabskravet ift. de kommunalt ejede vand- og spildevandsforsyninger, som 
blev gennemført med vandsektorloven, havde til formål at bidrage til at realisere det 
effektiviseringspotantiale, som Konkurrencestyrelsen havde beskrevet i sin konkurren-
ceredegørelse fra 2003. 

Aktielselskaber og anpartselskaber er ikke en del af den offentlige forvaltning. De 
er at betragte som selskaber, der er omfattet af selskabslovens og årsregnskabslovens 
regler. 

I forbindelse med den organisatoriske omstilling fra almindelig kommunal forsy-
ningsvirksomhed i den kommunale forvaltning til kommunal selskabsmæssig drift i 
aktieselskaber og andre selskaber med begrænset ansvar blev det forudsat, at de mid-
ler, der frembringes i vandselskaberne gennem effektivisering og innovation, skal an-

26. Michael Fibiger ”Prislofter i vandsektoren”, side 33ff.
27. Se herom i afsnit ”4.2.2 Begrænsninger for kommunernes deltagelse” side 76 og ”4.2.3 Krav om sel-

skabsmæssig adskillelse” side 77.
28. Se herom i afsnit ”4.4.2 Krav om selskabsmæssig adskillelse” side 79.
29. Se herom i afsnit ”4.2.5 Indberetningspligt” side 87.
30. Se herom i afsnit ”4.4.7 Indberetningspligt” side 80.
31. Vandsektorlovens § 15. 
32. Vandsektorlovens § 15, stk. 1. 
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vendes af selskaberne selv, herunder til forbedringer eller nedsættelse af priser. Hvis ik-
ke det respekteres, kan der blive tale om modregning efter stoplovens regler.33

2.4.1 Omfattet af årsregnskabsloven
Vandselskaberne er, ligesom alle andre virksomheder der er omfattet af selskabsloven, 
omfattet af årsregnskabslovens regler.34 Det er blevet fremhævet af Erhvervs- og Sel-
skabsstyrelsen i et notat om ”Regnskabsaflæggelse i forsyningsvirksomheder under 
prisregulering”, at hvile i sig selv princippet afviger fra de principper, som hovedpar-
ten af de virksomheder, der er omfattet af årsregnskabsloven, fungerer under – nemlig 
at virksomhedernes udgangspunkt er en maksimering af deres overskud.35  

Årsregnskabsloven stiller krav til ledelsen af de enkelte vandselskaber om afleve-
ring af årsrapporter og om aflæggelse af årsregnskaber i overensstemmelse med lovens 
bestemmelse, herunder med en årlig balance, der kortlægger og værdifastsætter alle 
virksomhedens anlægs- og omsætningsaktiviteter samt hensatte forpligtelser, gælds-
forpligtelser, resultatopgørelse, regnskabspraksis mv.36 Hvile i sig selv princippet inde-
bærer, at kapitalværdien på et erhvervet aktiv – for eksempel relevant for udviklingen 
af selskabet i en energismart retning – ofte vil være meget lav, og at den pligtige ned-
skrivning, som vandselskabet skal foretage,37 medfører et så lavt afkast, at kapitalvær-
dien på et aktiv allerede på erhvervstidspunktet kan være under kostprisen. 

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen vurderer, at der ikke er mulighed for at dispensere fra 
lovens nedskrivningskrav.

2.4.2 Omfattet af selskabsskatteloven og ligningsloven
Vandselskaberne blev i forbindelse med vandsektorlovens ikrafttræden pålagt en skat-
tepligt efter selskabsskatteloven.38 Det fremhæves i et notat fra Naturstyrelsen om ”Be-
skatning af vandselskaber”,39 at vandselskaberne umiddelbart efter skattepligtens ind-
træden efter selskabskattelovens og ligningslovens regler havde store afskrivninger 
som konsekvens af åbningsbalancerne. Det er styrelsens vurdering, at det ikke kan 
udelukkes, at nogle selskaber inden for rammerne af de første prislofter vil have mu-
lighed for at foretage så store takstopkrævninger, at de skattemæssige afskrivninger ik-

33. Der blev som led i den politiske aftale om vandsektorloven også vedtaget en særlig lov om kommuner-
nes afståelse af vandforsyninger og spildevandsforsyninger (”stoploven”), der har økonomisk betyd-
ning for kommunernes ejerinteresser i vandselskaberne. Loven omtales sammen med reglerne og prin-
cipper for kommunal virksomhed. Se herom i ”3.6 Stoploven - modregning i bloktilskud” side 70.

34. Årsregnskabslovens § 1.
35. Erhvervs- og Selskabsstyrelsens notat af 15. april 2011, j.nr. 2009-18.707.
36. De grundlæggende forudsætninger, der skal iagttages ved udformningen af årsrapporten, samt række-

følge m.v. af årsrapportens bestanddele, fremgår af årsregnskabslovens §§ 13-17.
37. Årsregnskabslovens § 42.
38. Konsekvensloven til vandsektorlovens § § 9 samt selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 2, jf. §§ 9 og 20 i 

”konsekvensloven” til vandsektorloven.
39. Notat af 26. marts 2012, j.nr. NST-4600-00023.
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ke er store nok til at udelukke, at der opstår skattepligtigt overskud. Det fremhæves 
samtidig, at et eventuelt skattemæssigt overskud vil komme til beskatning forud for en 
sådan tilbagebetaling til forbrugerne, og at den betalte skat vil indgå som en 1:1 om-
kostning i prisloftfastlæggelsen for det pågældende vandselskab. 

Det er imidlertid den generelle vurdering, at de kommende års prisloftregulering og 
effektiviseringskrav vil reducere de skattemæssige overskud. Det fremhæves, at det er 
forudsat i ”konsekvensloven” til vandsektorloven, at det ikke kan forventes, at vand-
selskaberne giver et skattemæssigt overskud, hverken på kort eller mellemlang sigt. 
Det oplyses endvidere, at de skattemæssige afskrivninger skal følge afskrivningslovens 
regler. Selskabernes investeringer vil kunne afskrives efter denne lovs almindelige reg-
ler.  

Styrelsen føjer til, at større nye investeringer fremover som hovedregel vil skulle fi-
nansieres gennem låntagning i stedet for gennem opsparinger og henlæggelser. Styrel-
sen fremhæver endvidere hvile i sig selv princippet, der i praksis indebærer, at eventu-
elle overskud, der ikke anvendes til investeringer, miljøforbedringer eller teknologiud-
vikling, skal tilbagebetales til forbrugerne gennem takstnedsættelser. 

2.4.3 Indberetningsforpligtelserne efter de forskellige love
Vandselskaberne har indberetningsforpligtelser samt forskellige typer regnskaber, her-
under åbningsbalancer, som sikrer en statslig styring og kontrol med deres virksom-
hed. Der er således tale om følgende hovedforpligtelser:40

• deres reguleringsmæssige åbningsbalance pr. 1. januar 2010: selskaberne skulle i 
2011 indsende oplysninger til Forsyningssekretariatet om aktiviteter, indtægter 
og afholdte udgifter for indberetninger til prisloftreguleringen og den 
reguleringsmæssige åbningsbalance som grundlag for opgørelsen af værdien 
af de enkelte selskabers komponenter efter Pris-og Levetids-Kataloget (POLKA-
værdier). Den reguleringsmæssige åbningsbalance er de værdier, som det enkelte 
vandselskab kan afskrive med den virkning, at taksterne forhøjes som en 1:1 
omkostning efter prisloftbekendtgørelsens regler;

• årlige indberetninger til Forsyningssekretariatet: selskaberne skal hvert år indsende 
oplysninger om indtægter og afholdte udgifter m.v., som Forsyningssekretariatet 
anvender som sit grundlag for at kunne foretage benchmarking, beregning af 
over- og underdækning41 som led i priskontrol m.v.;42

40. Det der angives, er baseret på Naturstyrelsens Notat af 26. marts 2012, j.nr. NST-4600-00023 om ”Be-
skatning af vandselskaber”.

41. Konkurrenceankenævnet stadfæstede med sin afgørelse af 26. juni 2013, sag nr. 2010-0023364, at Hin-
nerup Vandværks værdipapirer ved udregning af prisloftet skulle medtages til kostpris og ikke – som 
det opgøres efter årsregnskabslovens regler – til kursværdi. 

42. Se herom i afsnit ”2.5.1.2 Markedsvilkår eller anvendelse af kostpriser?” side 37, afsnit ”2.11.4.8 1:1 
omkostninger” side 56 og afsnit ”3.6.1 Registrering og indberetning af rådighedsbeløb m.v.” side 
70.
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• en skattemæssig åbningsbalance og årlig ligning: selskaberne skulle i forbindelse med 
vandsektorlovens ikrafttræden indberette en skattemæssig åbningsbalance, og de 
skal hvert år indsende et skatteregnskab baseret på handelsværdien, der fastsættes 
på baggrund af en indkomstbaseret værdiansættelsesmetode, som anvendes af 
skattemyndighederne til den skattemæssige ligning; og

• en regnskabsmæssig åbningsbalance og årlige regnskaber: selskaberne skulle i 
forbindelse med apportindskuddet af vandselskabets aktiver og passiver ved 
vandsektorlovens ikrafttræden udarbejde en regnskabsmæssig åbningsbalance, og 
selskaberne skal hvert år indsende et regnskab efter årsregnskabsloven, som bl.a. 
kan anvendes til opgørelse af balance efter hvile i sig selv princippet. 

2.5 Selskabsmæssig hhv. regnskabsmæssig adskillelse

Vandsektorloven indeholder et generelt krav om, at aktiviteter, der er forbundet med 
vand- og spildevandsforsyning, skal være selskabsmæssigt adskilt fra aktiviteter, der er 
forbundet med affaldshåndtering efter miljøbeskyttelsesloven.43 Lovens bestemmelse 
om udskillelse skal sikre, at forbrugerne ikke indirekte kommer til at betale for ydelser, 
de ikke modtager. Loven udelukker i en vis udstrækning, at der kan udøves andre for-
syningsformer i vandselskaberne end hovedaktiviteterne: vandforsyning og spilde-
vandsbehandling.44 Forbudet blev modificeret i 2012, jf. herom nedenfor.45 

2.5.1 Serviceselskaber med energirelaterede opgaver
Vandselskaberne kan etablere serviceselskaber som led i modernisering og effektivise-
ring. Et kommunalt ejet serviceselskab inden for vandsektorloven er begrænset i sine 
erhvervsaktiviteter.46 Ønsker serviceselskaberne at indgå i et privat-offentligt samar-
bejde, må det antages, at de retlige rammer for en sådan deltagelse fastlægges ved 
548-lovens bestemmelser.47

2.5.1.1 Hvad er serviceselskaber?
Efter vandsektorloven kan der etableres serviceselskaber både som et selskab, der ale-
ne er tilknyttet et vandselskab, og som fælles serviceselskaber med flere vandselskaber 
som ejere.48 

43. Vandsektorlovens § 19, stk. 1. 
44. Vandsektorlovens § 19, stk. 1. 
45. Emnet behandles i afsnit ”2.7.1 2012-lovændring” side 43.
46. Line Markert, Rikke S. Berth og Klavs V. Gravesen ”Vandsektorloven med kommentarer”, side 112 
47. Denne 548-lov omtales i ”3.2.1 Hvad betyder ordet ”kommunalfuldmagt”?” side 60..
48. Vandsektorlovens § 19, stk. 3. 



Selskabsmæssig hhv. regnskabsmæssig adskillelse

37

I forbindelse med forberedelsen af vandsektorloven blev definitionen af servicesel-
skaber fastlagt:49

”Ved servicefunktioner forstås anvendelse af fælles tegnestue, projekteringsafdeling, maskinpark, it-syste-
mer, driftspersonale, biler, opkrævningsfunktioner og andre administrative funktioner og lignende. Sådanne 
funktioner kan placeres i et selvstændigt selskab – ofte således at der opnås synergieffekter sammen med 
andre forsyningsarter som el, varme m.v. Der kan også være tale om, at hele en forsynings bemanding pla-
ceres i serviceselskabet, således at dette løser alle opgaver for de anlægsejende selskaber.”

Serviceselskaberne kan derfor ikke vælge frit i forhold til de ydelser, som de vil sælge 
til vandselskaberne, som de ejes helt eller delvist af, ligesom de ikke i forhold til tred-
jemand kan agere uden nogle begrænsninger i de ydelser, som de sælger.  

Vandsektorloven50 åbner mulighed for, at serviceselskaberne kan varetage opgaver 
omfattet af elforsyningslovens og varmeforsyningslovens regler, ligesom et sådant sel-
skab kan udføre affaldsrelaterede opgaver.51 

2.5.1.2 Markedsvilkår eller anvendelse af kostpriser?
Vandsektorloven fastslår som hovedreglen, at serviceselskaberne skal fungere på mar-
kedsvilkår.52 Det forklares i de lovbemærkninger, der er knyttet til bestemmelsen, som 
udtryk for 

”det grundlæggende princip, at alle aftaler skal være indgået alene til varetagelse af vandselskabets interes-
ser og således, at hverken kunder eller leverandører diskrimineres. Et vandselskab må således navnlig ikke 
ved at købe for dyrt eller sælge for billigt overføre midler til interesseforbundne virksomheder, men skal og-
så i øvrigt drives omkostningseffektivt, herunder ved at foretage indkøb billigst muligt. Dermed sikres det, 
at den pris, som vandselskabets kunder betaler, ikke belastes af selskabet uvedkommende eller unødvendige 
omkostninger.

I praksis betyder det, at selskabet ved køb af ydelser på det frie marked har afsøgt markedet tilstrækkeligt 
og anvendt effektive indkøbsprocedurer ... Tilsvarende må selskabet ved køb af ydelser, der ikke indkøbes på 
det frie marked, sikre sig, at selskabet ikke betaler mere end, hvad sammenlignelige ydelser ville kunne ind-
købes til på markedsvilkår eller produceres for internt i selskabet.”

De nævnte krav er nu kodificeret i bekendtgørelsen om program for vandselskabernes 
interne overvågning53 og forklaret i Forsyningssekretariatets ”Vejledning om internt 
overvågningsprogram efter vandsektorloven”. 

Det er imidlertid samtidigt fastslået i lovbemærkningerne, at serviceselskaber, der 
er kommunalt ejede, ikke kan opkræve mere end kostprisen for de leverede ydelser, de 
leverer internt i koncernen.54 Begrundelsen bag denne begrænsning af indtægtsmulig-
heder i et vandsselskab, der skal drives på markedsvilkår, er ifølge det svar, som miljø-

49. Miljøministerens svar 14. april 2009 på spørgsmål nr. 5.
50. Vandsektorlovens § 19, stk. 3.
51. Se også Naturstyrelsens Notat ”Vejledning om tilknyttede aktiviteter”, side 7.
52. Vandsektorlovens § 19, stk. 5.
53. Bekendtgørelse nr. 298 af 25. marts 2010. 
54. Line Markert, Rikke S. Berth og Klavs V. Gravesen ”Vandsektorloven med kommentarer”, side 127. 



2Vandsektorlovens relevante regler

38

ministeren afgav over for Folketinget ifm. forberedelsen af vandsektorloven, at det ik-
ke er en kommunal opgave at drive virksomhed med fortjeneste for øje.55 

I Naturstyrelsens Notat ”Vejledning om Tilknyttede aktiviteter”56 oplyses der – i 
modsætning til det, der er oplyst i lovbemærkningerne – følgende om betingelserne 
for handel mellem vandselskabet og serviceselskabet:

“Når et vandselskab indgår aftaler om køb af ydelser hos serviceselskabet, skal aftalerne indgås på mar-
kedsvilkår, jf. lovens § 19, stk. 5. Det vil bl.a. sige, at vandselskabet ikke må købe for dyrt ind. Vandselska-
bet må således ikke betale mere for serviceydelser fra et serviceselskab, end vandselskabet ville kunne opnå 
på det frie marked eller ved selv at producere serviceydelserne. Formålet med at tillade fælles serviceselska-
ber er ifølge bemærkningerne til loven netop, at vandselskabet kan opnå rationaliseringsgevinster, og såle-
des få leveret serviceydelser billigere end hvis de selv producerede ydelserne. Aftalerne skal i øvrigt foreligge i 
skriftlig form på aftaletidspunktet, jf. lovens § 19, stk. 6.”

Denne vejledning bidrager ikke til at skabe en afklaring – tværtimod. 
Kravet om, at serviceselskaber i en kommunal koncernstruktur skal afregne til kost-

priser og ikke på markedsvilkår problematiseres i en fælles skrivelse, som FVD og DAN-
VA sendte til By- og Landskabsstyrelsen den 18. december 2009. De to foreninger 
fremhæver det inkonsistente i, at vandsektorloven fastslår, at serviceselskaber skal age-
re på markedsvilkår,57 medens det fremgår af lovbemærkningerne, at det ikke gælder 
ved handel mellem seviceselskabet og det/de vandselskaber, som indgår i samme kon-
cern som serviceselskabet. Det understreges samtidig, at kravet om anvendelse af kost-
priser internt afviger fra den prissætningsmetode, der anvendes efter elforsyningslo-
vens og varmeforsyningslovens indberetningsbekendtgørelse. 

DANVA henstiller i en skrivelse med overskriften ”Afregning mellem vandselska-
ber og serviceselskaber – opfordring til grundig genovervejelse i Miljøministeriet” til, 
at ministeriet ændrer på den fortolkning af reglerne, der er foretaget af Naturstyrelsen, 
idet fortolkningen har ført til, at Forsyningssekretariatet modregner i ejerkommuner-
nes bloktilskud for den forskel, der er mellem den betalte markedspris og kostprisen.58

2.5.1.3 Pligtig intern overvågning
Vandselskaberne skal vedtage et overvågningsprogram for deres egne aftaler om køb 
og salg af varer og tjenesteydelser – som eksempelvis optagelse af lån, køb og salg af 
serviceydelser, bygge- og anlægsarbejder. Programmet, der skal fastlægge forholdsreg-
ler og kontrolprocedurer ift. aftaleindgåelse på markedsvilkår, skal udformes på en må-
de, der er egnet til at medvirke til, at der i den enkelte vandselskab kun indgås aftaler, 
der er begrundet i selskabet varetagelse egne økonomiske interesser og ikke andre sel-
skabers eller interessenters interesser.59 Væsentlige aftalers priser og vilkår skal kunne 
dokumenteres til brug for eventuel efterfølgende kontrol, der udføres af Forsyningsse-

55. Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. 5. 
56. Notat af 29. juni 2011, side 7.
57. Vandsektorlovens § 19, stk. 5.
58. Se herom i afsnit  ”3.6.3 Afregning mellem vandselskaber og serviceselskaber” side 71.
59. Forsyningssekretariatets ”Vejledning om internt overvågningsprogram efter vandsektorloven”, side4. 
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kretariatet. Vandselkaberne skal redegøre for overvågningsprogrammet og kontrollen 
i en årsberetning, der skal indsendes til Forsyningssekretariatet. 

2.5.1.4 Serviceselskaber og koncerner omfattet af de almindelige regler 
I forbindelse med etablering af koncernstrukturer og serviceselskaber er det vigtigt at 
være opmærksom på, at Konkurrenceankenævnet i 2013 har afvist at betragte hol-
dingsselskaber og serviceselskaber som omfattet af vandsektorlovens almindelige reg-
ler for vandselskaber.60 Ankenævnet fastslog, at vandsektorlovens og prisloftbekendt-
gørelsens begreb skal forstås således, at hverken holdingselskaber eller serviceselskaber 
er omfattet af begrebet ”vandselskaber”. En anmodning om at få fastlagt sit effektivi-
tetskrav med hensyntagen til store rådgiverudgifter i forbindelse med etablering af 
holdingsselskaber blev derfor afvist.61 Det er i øvrigt usikkert, hvordan prisen skal fast-
sættes i forhold til koncerner.62

2.5.2 Egenudnyttelse af biogas og restvarme
Vandsektorlovens krav om, at der altid skal foretages en selskabsmæssig adskillelse i 
forhold til energiproducerende aktiviteter fra de øvrige vandbehandlende aktiviteter, 
blev ophævet med ikrafttræden 1. juli 2012.63 Med den nævnte ændring af vandsek-
torloven bliver det muligt at udnytte varmeoverskuddet samt det biogas, der frem-
kommer som et biprodukt, som en del af vandselskabernes energiforsyning. Lovæn-
dringen gør det også lovligt at opsætte solpaneler på vandselskabets anlæg som led i 
udnyttelse af VE i driften. Det fremhæves i forarbejderne til loven, at det alene er de 
situationer, hvor der produceres 

”... vedvarende energi i begrænset omfang, hvor produktionen typisk ikke er meget større end den energi, 
som vandselskabet selv bruger i udøvelse af sin hovedvirksomhed. Det gælder fx udnyttelse af biogas og 
restvarme, der dannes som led i behandlingen af spildevandsslam, og energiproduktion ved opsætning af 
solpaneler på vandselskabets anlæg”.

Det fremhæves i bemærkningerne, at energiproduktion, der går ud over vandselska-
bets eget forbrug, fortsat er begrænset af reglerne om tilknyttet aktivitet. Vandselska-
berne skal holde sådanne energirelaterede aktiviteter regnskabsmæssigt adskilt fra de 

60. Konkurrenceankenævnets kendelse af 19. september 2013, VLF-2-2013, DANVA på vegne af bl.a. KE 
Vands A/S (nu HOFOR Københavns Vand A/S) mod Forsyningssekretariatet. 

61. Afvisningen var begrundet i prisloftbekendtgørelsens § 17, stk. 4.
62. Line Markert, Rikke S. Berth og Klavs V. Gravesen (red.) ”Vandsektorloven med kommentarer”, side 

208.
63. Vandsektorlovens § 19, stk. 1 blev ændret ved lov nr. 578 af 18. juni 2012 om ændring af lov om vand-

sektorens organisation og økonomiske forhold (”Miljømål, servicemål, vedvarende energi”).



2Vandsektorlovens relevante regler

40

hovedaktiviteter, der foregår i forbindelse med vandforsyning og spildevandsforsy-
ning.64

2.6 Hovedvirksomheder hhv. tilknyttede aktiviteter

Hovedvirksomheden for et vandselskab er levering af drikkevand og rensning af spil-
devand.65 Rammerne for vandselskabernes deltagelse i tilknyttet virksomhed fremgår 
af bekendtgørelsen om vandselskabers deltagelse i anden virksomhed, der er udstedt 
med hjemmel i vandsektorloven.66 

Selskaberne kan efter bekendtgørelsen alene deltage i tilknyttet aktivitet, hvis føl-
gende to betingelser begge er opfyldt:67

• der er en naturlig og snæver sammenhæng mellem spildevandsbehandlingen og 
VE-produktionen, og

• denne biproduktion (f.eks. af biogas) arbejdsmæssigt og økonomisk har et 
væsentligt mindre omfang end hovedvirksomheden (dvs. vandforsyning og 
spildevandsbehandling). 

Der er endvidere opstillet en positivliste i bekendtgørelsen, der opregner, hvilke kon-
krete aktiviteter, der kan henregnes til kategorien ”tilknyttede aktiviteter”.

2.6.1 Positivlisten
Positivlisten – der indgår i bekendtgørelsen om vandselskabers deltagelse i anden virk-
somhed over de acceptable ”tilknyttede aktiviteter” – har til formål udtømmende at 
begrænse de aktiviteter, som vandselskaberne kan deltage i. Vandselskaber kan ifølge 
listen deltage i følgende former for tilknyttede aktiviteter:68

• Salg af overskuds- eller biprodukter, der opstår som et integreret og nødvendigt 
led i udøvelsen af hovedaktiviteterne.69 Biogas, der opstår som en integreret og 
nødvendig del af behandlingen af spildevandsslam, må karakteriseres som et 
sådan overskuds- og biprodukt. 

• Udnyttelse af overkapacitet i form af udleje eller bortforpagtning af bygninger, 
lokaler eller fast ejendom i øvrigt.

64. Vandsektorlovens § 19, stk. 2.
65. Vandsektorlovens § 2, stk. 6, nr. 5 og 6 samt vandforsyningslovens § 52a og § 52 b samt miljøbeskyttel-

seslovens kapitel 4, jf. herom også Naturstyrelsens notat ”Vejledning om tilknyttede aktiviteter”, 2011, 
side 4. 

66. Bekendtgørelse nr. 1195 af 14. oktober 2010 om vandselskabers deltagelse i anden virksomhed (TA-be-
kendtgørelsen).

67. TA-bekendtgørelsens § 2, stk. 2.
68. TA-bekendtgørelsens § 2, stk. 1.
69. Dette kriterium modsvarer det, der følger af kommunalfuldmagten, der omtales i kapitel 3. 
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• Udnyttelse af uundgåelig fysisk, driftsmæssig og administrativ overkapacitet, der 
er nødvendig af hensyn til vandselskabets sikring af forsyningssikkerheden og af 
hensyn til øvrige lovkrav.

• Udnyttelse af vandselskabernes særlige viden, herunder til kursusvirksomhed og 
deltagelse i samarbejder med private aktører.

• Salg af rettigheder til de resultater, der opnås gennem udviklings- 
og demonstrationsvirksomhed vedrørende vandforsynings- eller 
spildevandsforsyningsvirksomhed.

• Drift af vejafvandingsanlæg i vandselskabets eget forsyningsområde.
• Rottebekæmpelse i vandselskabets eget forsyningsområde.
• Slamudnyttelsesaktiviteter i form af salg af varme og el, der hidrører fra 

vandselskabets behandling af spildevandsslam i det omfang, det ikke er omfattet 
af krav om selskabsudskillelse.

• Varetagelse af fælles obligatoriske tømningsordninger for tømning og 
bortskaffelse af humane affaldsprodukter, slam og spildevand fra samletanke og 
bundfældningstanke.

• Teknisk bistand til ejerkommunens udarbejdelse af kommunale 
vandforsyningsplaner og spildevandsplaner.

• Vandforsyningers måleraflæsning, afregning og indberetning for 
spildevandsforsyninger i vandforsyningens eget forsyningsområde.

• Fortsættelse af vandselskabets igangværende og hidtil lovlige tilknyttede 
aktiviteter.

Vandselskaber skal, hvis det vil udføre tilknyttede aktiviteter, samtidig opfylde de to 
betingelser, der er angivet ovenfor samt omsætningsloftet, der er behandlet nedenfor. 

Betingelserne, der er angivet her, gælder, uanset om de tilknyttede aktiviteter ud-
øves i vandselskabet eller i selskaber, som er helt eller delvist ejet af vandselskabet.70 
Dvs. at en selskabsudskillelse ikke udvider de mulige aktivitetsrammer.

2.6.2 Omsætningsloftet
Der er ved vandsektorloven og bekendtgørelsen om vandselskabers deltagelse i anden 
virksomhed (tilknyttede aktiviteter) fastsat et omsætningsloft som det maksimale, der 
kan accepteres for de tilknyttede aktiviteter, der kan udføres i et vandselskab uden sel-
skabsmæssig udskillelse.71 Ved lovændringen i 2012 blev der indføjet en modifikation 
i reglen, så indtægter ved salg af varme og el, der hidrører fra behandling af spilde-
vandsslam, ikke længere skal medregnes i omsætningsgrænsen.72 Ved salg af energi til 
andre er der således ikke længere et loft over, hvor meget vandselskaberne må tjene på 
salg af varme og el, hvis der er tale om energiudnyttelse fra slam. 

70.  TA-bekendtgørelsens § 2, stk. 3. 
71.  De økonomiske rammebetingelser for en sådan deltagelse fremgår af TA-bekendtgørelsens § 5. 
72. Ændring af vandsektorlovens § 19, stk. 1 ved lov nr. 578 af 18. juni 2012.
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Derimod er energiproduktionen fortsat omfattet af kravet om regnskabsmæssig ad-
skillelse.73 Eventuelle fortjenester i et af et vandselskab etableret energiselskab kan ik-
ke overføres til vandselskabets økonomi efter el- og varmeforsyningslovenes regler.74 

Omsætningsloftet har derfor som hovedregel ikke længere betydning for energi-
smarte vandselskaber. Er der tale om et selskab, hvor den private ejerandel udgør me-
re end 60 %, er der ikke en omsætningsgrænse.75 

Derfor skal det kun ganske kort nævnes, at omsætningsgrænsen som hovedregel er 
fastsat på følgende måde:76 
• 2,5 mio. kr. årligt, når vandselskabets omsætning er under 250 mio. kr. årligt;
• 6 mio. kr. årligt, når vandselskabets omsætning er mellem 250 mio. kr. og 750 

mio. kr. årligt;
• 10 mio. kr. årligt, når vandselskabets omsætning udgør mere end 750 mio. kr. 

årligt.
Hvis omsætningen bliver højere, skal der foretages en udskillelse.  

2.6.3 Krav om kommerciel virksomhed i selvstændigt selskab
Vandselskaber må kun deltage i anden virksomhed end vandforsyning og spildevands-
behandling, hvis den anden virksomhed har nær tilknytning til forsyningsvirksomhe-
den, og hvis den udøves på kommercielle vilkår i et selvstændigt selskab med begræn-
set ansvar (et ”§ 19-selskab”).77 

2.7 Miljø- og servicemål som ledelsesredskab?

Vandsektorlovens bestemmelser har ikke fremhævet miljø- og servicemål som særlig 
centrale i forbindelse med statens ledelse af udviklingen af vandsektoren. Sådanne 
målsætninger indgår kun som en del af de oplysninger, der skulle registreres,78 og in-
direkte i forbindelse med lovbemærkningerne om  miljøministerens kompetence til at 
udstede regler om prislofter.

Heller ikke lovbemærkningerne til den oprindelige formulering af lovens bestem-
melser indeholdt klare angivelser vedrørende relevansen af miljø- og servicemål. Det 

73. Vandsektorlovens § 18, stk. 1 og bekendtgørelse om vandselskabernes anden virksomhed i tilknytning 
til hovedvirksomheden. 

74. Se DANVA’s tilkendegivelser i ”Kontraktudvalgets redegørelse til evaluering af vandsektorloven”, side 
95f.

75. Bekendtgørelsens § 5, stk. 2.
76.  TA-bekendtgørelsens § 5, stk. 1. Beregningen af omsætningen er fastlagt ved TA-bekendtgørelsens § 5, 

stk. 3, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1386 af 13. december 2010.
77. Vandsektorlovens § 18, stk. 1, 1. pkt. 
78. Vandsektorlovens § 4, stk. 2.
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fremgik alene af lovens bemærkninger, at det prisloft, der konkret skulle fastlægges af 
Forsyningssekretaritatet, skulle korrigeres for ’relevante faktorer’,79 

”som f.eks. omkostningsudviklingen, drifts- og vedligeholdelsesomkostninger samt afskrivninger fra inve-
steringer tilknyttet nyanlæg samt nye lovbundne (statslige) miljømål eller nye lokalt fastsatte miljø- og ser-
vicemål samt et generelt krav til effektivisering.”

Det var først efter, at Konkurrenceankenævnet i en række klagesager over de fastlagte 
prislofter havde kritiseret lovens bestemmelser som for upræcise, at vandsektorloven 
blev ændret i 201280 og bekendtgørelsen om driftsomkostninger til gennemførelse af 
miljømål og servicemål blev udformet og vedtaget. Konkurrenceævnet fremhævede, 
at hverken loven eller dens forarbejder indeholdt en nærmere definition af, hvilke ty-
per miljømål, der kunne give anledning til, at prisloftet blev reguleret. 

2.7.1 2012-lovændring
Lovændringen, der bærer betegnelsen ”Miljømål, servicemål, vedvarende energi”, havde 
som et af sine hovedformål at sikre, at myndighederne alene skulle tage sig af den 
overordnede fastsættelse af miljømål, mens vandselskaberne selv kunne beslutte den 
driftsmæssige udmøntning af de overordnede mål. Med lovændringen præciseres reg-
lerne om miljømål og servicemål for at sikre, at det fortsat er muligt for vandselskaber-
ne at finansiere omkostninger forbundet med aktiviteter til opfyldelse af målene. 

2.7.2 Energiudnyttelse som miljø- eller servicemål?
Det fremhæves i lovbemærkningerne,81 at der er nogle nærmere angivne mål, der kan 
fastsættes enten som miljø- eller servicemål. Som eksempel nævnes grundvandsbe-
skyttelse, der som miljømål har til formål at forbedre vandmiljøet og som servicemål 
at sikre forbrugerne bedst mulig drikkevandskvalitet. En nyttiggørelse af slam som VE-
kilde vil kunne have en sådan dobbeltfunktion:
• det kan forbedre grundvandskvaliteten ved at reducere udbringningen af slam på 

markerne, og dermed også forbedre drikevandskvaliteten, og 
• de besparelser, der vil kunne opnås i forhold til indkøb af energi fra 

energileverandører, vil kunne sikre besparelser i driftsomkostningerne og dermed 
enten sikre forbrugerne lavere priser eller bidrage til finansieringen af nye 
relevante investeringer. 

Sådanne miljø- og servicemål nævnes dog slet ikke i lovbemærkningerne. 

79. Lovbemærkningerne til lovens § 8 (L 150).
80. Der indføjes et 2. punktum i lovens § 8 med lov nr. 578 af 18. juni 2012 om ændring af lov om vand-

sektorens organisation og økonomiske forhold (”Miljømål, servicemål, vedvarende energi”).
81. Lovforslag L 149 af 29. marts 2012.
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2.7.3 Innovative demonstrations- og forskningsprojekter

I det forslag, som KL indsendte til opregning af relevante miljø- og servicemål,82 ind-
gik også innovative tiltag, herunder omkostninger i forbindelse med demonstrations- 
og forskningsprojekter, der kan være med til at indføre ny teknologi på området. Det 
forslag – der i høj grad kunne have bidraget til udvikling af energismarte vandselska-
ber – indgår ikke i den opregning, der er i lovens bemærkninger. 

2.7.4 Aftaler og påbud om miljø- hhv. servicemål
Det fremhæves i lovbemærkningerne,83 at der kan anvendes bindende aftaler som 
grundlag for fastlæggelse af miljø- hhv. servicemål. De aftaler, der kan indgå som 
grundlag for målene, kan være indgået før lovens vedtagelse. Aftaler om opfyldelse af 
miljø- eller servicemål kan også indgås efter lovens ikrafttræden mellem kommunal-
bestyrelsen og vandselskabet hhv. mellem staten og vandselskabet. 

Aftalerne, der kan danne grundlag for indregning af omkostningerne til opfyldel-
sen af målene, skal have til formål at gennemføre ændringer i forhold til niveauet for 
miljø- hhv. service, som niveauet var i perioden 2003-05.84 

Det er relevant i denne sammenhæng at spørge: Vil sådanne aftaler kunne vedrøre 
udnyttelsen af slam og overskudsvarme som VE-kilde i det enkelte vandselskabs drift? 
Det må formentlig besvares bekræftende, da det næppe kan være usagligt at fremme 
en sådan innovation, da affaldsudnyttelse er et centralt miljømål, og da udnyttelsen af 
VE-kilderne både beskytter grundvandet og forbedrer vandselskabets økonomi.   

Lovens bemærkninger fremhæver endvidere, at vilkår, der er indføjet i en godken-
delse eller en tilladelse om foranstaltninger til gavn for miljøet eller forbrugerne,85 og 
påbud om udførelse af foranstaltninger til gavn for miljøet eller forbrugerne,86 kan 
danne grundlag for tillæg til prisloftet.  

2.8 Miljø- og energiledelse

Vandsektorloven tillægger miljøministeren en kompetence til at yde vejledning om 
indførelse af miljø- og energiledelse i vandselskaber.87 Det er forudsat, at vejlednings-
indsatsen er relateret til de almindelige standarder og regler. 

Miljø- og energiledelse er en fællesbetegnelse for systemer, der sikrer en systema-
tisk, objektiv og regelmæssig bedømmelse af de resultater, ledelsen opnår. Ledelsessy-

82. KL’s Notat af 16. februar 2012 vedrørende forslag til miljø- og servicemål.
83. Lovforslag L 149 af 29. marts 2012.
84. Udgifterne skal afholdes til opfyldelse af de aftalte mål i den periode, hvor der er søgt tillæg til prislof-

tet.
85. Som eksempel nævnes vilkår om supplerende vandanalyser. 
86. Lovbemærkningerne nævner påbud om forbedret spildevandsrensning.
87. Vandsektorlovens § 23.
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stemerne har primært til formål at fremme ansvarsfordelingen og ansvarsbevidsthe-
den på området, samt at sikre en proaktiv attitude fra virksomhederne med hensyn 
til at påtage sig et ansvar for at begrænse de negative miljøkonsekvenser af produkti-
onsprocesserne. Der skal sikres pålidelige og gennemskuelige resultater og et godt sup-
plement til den traditionelle top-down regulering. Det er ikke kun produktionsproces-
sen, men også produkterne og tjenesteydelserne, der er omfattet af ledelsessystemet. 
Systemerne omfatter pligt til at offentliggøre oplysninger om miljø- og energieffekti-
viseringsindsatsen, samt en pligt til at sikre en åben dialog med offentligheden og in-
teressepartnere om indsatsen. 

Forsyningssekretariatet har ikke accepteret, at de omkostninger, der indgår i vand-
selskabernes anvendelse af et sådant ledelsesredskab, kan indgå i de omkostninger til 
miljø- og servicemål, der holdes uden for effektiviseringskravene. Der er dermed alle-
rede herved etableret barrierer for en høj prioritering af et sådant ledelsesredskab. Be-
grundelsen for afvisningen af omkostningerne var den, at miljøministeren ikke hav-
de udstedt bindende regler.88

2.9 Teknologiudvikling som mål?

Teknologiudvikling indgår ikke i den resultatorienterede benchmarking, der har be-
tydning for fastlæggelsen af effektiviseringsmål og -krav.89 Det indgår heller ikke i den 
konkrete fastlæggelse af prisniveauer, som Forsyningssekretariatet er ansvarlig for. Den 
målsætning, der ligger i Vandsektorloven om teknologiudvikling synes begrænset til 
etableringen af Vandsektorens Teknologiudviklingsfond, der er en del af den statslige 
forvaltning.90 Den økonomiske støtte, der ydes af fonden, vurderes at falde inden for 
det, der kan ydes, uden at komme i strid med statsstøtteforbuddet, der omtales neden-
for.91

2.10 Benchmarking som ledelsesredskab

Benchmarking er et ledelsesredskab, der anvendes i vandsektorloven til at muliggøre 
systematiske sammenligninger af blandt andet effektivitet med erfaringsudveksling og 
forbedring for øje. Det er – i kombination med anvendelsen af individuelle prislofter 
– statens helt centrale ledelsesredskaber. Baggrunden for anvendelsen af ledelsesred-

88. Line Marker, Rikke S. Berth og Klavs V. Gravesen (red.) ”Vandsektorloven med kommentarer”, side 
147f.

89. Se herom i afsnit ”2.10.3 Benchmarkmodeller og DEA-analyser” side 47 og i afsnit ”2.11 Bindende 
prislofter” side 49.

90. Vandsektorlovens § 21.
91. Se herom i ”6.3 Statsstøtte og forbud mod krydssubsidiering” side 98. Se også Line Markert, Rikke S. 

Berth og Klavs V. Gravesen ”Vandsektorloven med kommentarer” sisw 136ff.
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skabet er det forhold, at de enkelte selskaber har et naturligt monopol i deres respekti-
ve forsyningsområder og derfor ikke har et sædvanligt konkurrencepres. De første ef-
fektiviseringskrav med henvisning til benchmarking blev stillet i 2012. 

2.10.1 Ledelsesredskab til opfyldelse af lovens formål
Det fremhæves som et væsentligt element i loven, at der indføres en resultatorienteret 
benchmarking. Formålet med denne benchmarking er at måle, sammenligne og of-
fentliggøre vandselskabernes kvalitet og effektivitet.92 Den skal anvendes som grund-
lag for de løbende justeringer, der er bestemmende for vandselskabernes prislofter. Re-
sultatorienteret benchmarking har bl.a. til formål at gøre det muligt at foretage syste-
matiske sammenligninger af selskabernes serviceydelser m.v.93 Forsyningssekretariatet 
foretager en individuel resultatorienteret benchmarking af de vandselskaber, der er 
omfattet af vandsektorloven.94 

Benchmarking skal ifølge bemærkningerne til vandsektorloven anvendes til at vur-
dere både miljø- og energieffektiviet, serviceniveau og økonomisk effektivitet.95 

Reglerne om benchmarking har til formål at give et ledelsesredskab, som gør det 
muligt at måle og sammenligne forsyningernes miljøforhold, omkostninger, priser, 
organisation, kvalitet og service på en ensartet måde. Der er imidlertid en betydelig 
forskel på den vægt, der er lagt på at give ledelsesredskabet ”tænder”. 

2.10.1.1 Forpligtende resultatorienteret økonomisk benchmarking
Vandsektorloven sikrer den højeste prioritet til økonomisk benchmarking ved at gøre 
det til et meget strækt reguleringsmiddel for staten. Det er Forsyningssekretariatet, der 
fastsætter grundlaget for den resultatorienterede benchmarking, der har et økonomisk 
fokus.96 Modellen og resultaterne af den årlige benchmarking er offentliggjort på Kon-
kurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside. 

Vandselskaberne pålægges ved loven at registrere og indberette oplysninger, der 
kan anvendes af Forsyningssekretariatet i dets udførelse af den resultatorienterede 
benchmarking.97 Som det fremgår nedenfor, indgår denne benchmarking som en me-
get central del af det beslutningsgrundlag, som Forsyningssekretariatet anvender ved 

92. Bemærkningerne til lovens § 3.
93. Det fremgår af de almindelige bemærkninger til loven under pkt. 2.3. 
94. Vandsektorlovens § 4, stk. 1. 
95. Det fremgår af bemærkningerne til lovens § 4. 
96. Line Markert, Rikke S. Bernth og Klavs V. Gravesen (red.) ”Vandsektorloven med kommentarer”, side 

48.
97. Vandsektorlovens § 4, stk. 2.



Benchmarking som ledelsesredskab

47

beregning af de enkelte forsyningers prisloft. Det er derfor ikke kun et ledelsesredskab 
– det er i høj grad også et helt konkret kontrol- og styringsredskab. 

2.10.1.2 Selvforvaltning gennem procesorienteret benchmarking
Vandsektorloven pålægger vandselskaberne at foretage procesorienteret benchmar-
king som deres eget redskab til at sikre den bedst mulige tilrettelæggelse af arbejdspro-
cesser. Den procesorienteret benchmarking har bl.a. til formål at identificere og imple-
mentere den bedst tilrettelagte arbejdsproces.98  Det er selskabernes eget ledelsesred-
skab, der skal gøre det muligt at have fokus på rationaliseringer m.v.99 Der er ikke tale 
om en ledelse, der kontrolleres af Forsyningssekretariatet eller af andre myndighe-
der.100 Præciseringen af hvad der forstås ved miljø- og servicemål ved en lovændring i 
2012 forudsættes at få betydning for den resultatorienterede benchmarking.

Prisloftreguleringsbekendtgørelsen101 fastslår, at den af selskabet valgte metode 
skal fungere som et ledelsesredskab til at kortlægge arbejdsprocesser med et effekti-
viseringspotentiale samt sikre, at effektiviseringen sker på en miljø- og kvalitetsmæs-
sig forsvarlig måde. Den foretagne benchmarking skal endvidere gøre det muligt for 
vandselskaberne at dele viden og erfaringer om en effektiv tilrettelæggelse af arbejds-
procedurer, metoder og processer. Procesbenchmarkingen skal offentliggøres årligt på 
vandselskabets hjemmeside som en beskrivelse af de generelle nøgletal for de enkel-
te processer. 

2.10.2 Benchmarkmodeller og DEA-analyser
Forsyningssekretariatet fastsætter grundlaget for den årlige resultatorienterede bench-
marking i en ”benchmarkmodel”. Sekretariatet udsendte i februar 2013 sin 2. vejledning 
til vandselskaberne om den bechmarkmodel, der ville blive anvendt ved stillingtagen 
til selskabernes prislofter for samme år (2013).102 

2.10.2.1 Effektiviseringsbegrebet
Det effektiviseringsbegreb, der tages udgangspunkt i, er et økonomisk effektiviserings-
begreb, der klart er kommet til udtryk længe før vandsektorloven blev vedtaget. Af den 
tidligere regerings udspil ”Grøn markedsøkonomi – mere miljø for pengene” fra april 2003 
fremgik det, at vandsektoren kunne opnå øget omkostningseffektivitet gennem mere 

98. Det fremgår af lovens § 5 samt af de almindelige bemærkninger til loven under pkt. 2.3. 
99. Prisloftbekendtgørelsens § 29, stk. 3.
100. Vandsektorlovens § 5, stk. 1. Se i øvrigt Line Markert, Rikke S. Bernth og Klavs V. Gravesen (red.) 

”Vandsektorloven med kommentarer”, side 48.
101. Prisloftbekendtgørelsens § 29, stk. 2.
102. Forsyningssekretariatet, ”Resultatorienteret benchmarking af vand- og spildevandsforsyningerne. Fast-

sættelse af individuelle effektiviseringskrav for prisloftet 2013”, februar 2013.
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konkurrence. Det Økonomiske Råds halvårsrapport fra 2004 havde også peget på be-
tydelige effektiviseringsmuligheder, der var tale om i vandsektoren.103 

2.10.2.2 Effektiviseringspotentialer
Effektiviseringspotentialerne, som anvendes, er baseret på en sammenligning af vand-
selskabernes driftsomkostninger med udgangspunkt i nogle ’mål’ og ’costdrivere’. 

De mål, der anvendes er ”ukorrigerede netvolumenmål’, der er gennemsnittet for 
branchens omkostninger ved at drive nettet; alderskorrigeret netvolumenmål samt 
’tæthedskorrigerede netvolumenmål’. Ingen af de nævnte mål vedrører selskabernes 
innovative omstillingsvillighed og -evne. 

De ’costdrivere’, der indgår i beregningen af netvolumenmålene, vedrører seks 
costdrivere for drikkevandsselskaberne og otte costdrivere for spildevandsselskaber-
ne. Så vidt ses er de costdrivere, der anvendes, renset for tal der vedrører omkostnin-
gerne til energiforbrug. 

2.10.2.3 Effektiviseringsfront og -potentiale
Forsyningssekretariatet anvender en Data Envelopment Analysis (DEA-analyse) som 
benchmarkmodel. Metoden, der er udviklet som grundlag for produktivitetsvurderin-
ger i en række sektorer og institutioner,104 anvendes af Forsyningssekretariatet til at be-
stemme, hvilke kommunale vand- og spildevandsforsyninger, der er mest effektive 
blandt en mængde forsyninger ud fra et sæt af inputs og outputs. Desuden angiver 
modellen, hvor stort et effektiviseringspotentiale de øvrige forsyninger har.  Ud fra de 
mest effektive forsyninger bestemmer DEA en rand, som omslutter alle forsyninger. 
Randen kaldes ’effektiviseringsfront’, og de mest effektive forsyninger ligger på denne 
effektiviseringsfront. De øvrige karakteriseres som ineffektive, og de ineffektive forsy-
ningers relative afstand til effektiviseringsfronten kaldes effektiviseringspotentialet.105

2.10.2.4 Udvælgelsen af frontselskaber
Udvælgelsen af de ’frontselskaber’, som de øvrige selskabers effektivitet skal sammen-
lignes med i benchmarkingmodellen, foretages ud fra to kriterier: de faktiske driftsom-
kostninger (FADO) i det basisår,106 der vælges, hhv. de pris- og effektivitetskorrigerede 
driftsomkostninger (DOiPL), som udgør udgangspunktet for prisloftet det pågældende 

103. Konkurrenceredegørelsen vurderede, at der ikke er et tilsvarende effektiviseringspotentiale for de pri-
vate, forbrugerejede vandforsyningsselskaber. En række af de forbrugerejede vandforsyningsselskaber 
er traditionelt blevet drevet med fokus på lave takster. Der vurderes derfor ikke at være samme effekti-
viseringsmuligheder i de private vandforsyningsselskaber som i resten af vandsektoren.

104. Se herom Peter Bogetoft, ”Strukturanalyse af den danske vandsektor”, side 17ff.
105. Forsyningssekretariatet, ”Resultatorienteret benchmarking af vand- og spildevandsforsyningerne. Fast-

sættelse af individuelle effektiviseringskrav for prisloftet 2013”, februar 2013, side 25f. 
106. Se om FADO i forkortelseslisten. 
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år justeret for bortfald af væsentlige driftsomkostninger og forøgelser i medfør af pris-
loftbekendtgørelsens bestemmelser.107 

At det ikke er selskabernes innovative funktionsmåde, herunder selskabernes om-
stilling til energismarte produktioner, der er bestemmende, er meget klart, når man 
læser de eksempler, som Forsyningssekretariatet anvender i sin vejledning af vandsel-
skaberne. F.eks. blev sekretariatets overvejelser og beslutninger for ’den effektive front’ 
i 2013 beskrevet på følgende måde:108 

“Den effektive front fastsættes i DEA-modellen. Fronten bliver efterfølgende konkret vurderet i forhold til, 
om den samlede front er repræsentativ til at udgøre benchmarket for hele branchen.

Der er en vis usikkerhed, om de små tidligere private vandselskabers omkostningsniveau kan sammenlignes 
med de tidligere kommunale selskabers omkostningsniveau. Det skyldes, at de til en vis grad anvender fri-
villig arbejdskraft, ligesom de kan have et andet niveau for service – f.eks. korte åbningstider for telefonisk 
henvendelse. Forsyningssekretariatet har derfor vurderet, at ingen af de tidligere private forsyninger bør 
kunne udgøre effektiviseringsfronten. Derfor kan effektiviseringsfronten for drikkevandsforsyningerne kun 

bestå af tidligere kommunale forsyninger.” 

I den konkrete udvælgelse af ’fronten’ må sekretariatet efter en kvalitetssikring og ro-
busthedsvurdering fravælge de to spildevandsselskaber, som modellen pegede på som 
’fronselskaber’, fordi de ikke var egnede som modeller. Det ene af de to selskabers 
driftsomkostninger bestod for mere end 90 %’s vedkommende af udgifter til køb af 
vand fra andre selskaber.109 

På den baggrund er det nærliggende at efterspørge sammenhængen mellem bench-
markmodellen og den del af den politiske aftale fra 2007 om vandreformen samt lo-
vens formål, der vedrører modernisering af – herunder teknologifornyelse i – vandsek-
toren. Modellen synes ikke at indeholde et incitament for vandsektoren med hensyn 
til en samfundsmæssig hensigtmæssig omstilling – f.eks. til energismarte vandselska-
ber.  

2.11 Bindende prislofter

Den økonomiske regulering er baseret på prisloftregulering i kombination med det 
prisfastsættelsesprincip, der er fastlagt henholdsvis i vandforsyningsloven og beta-
lingsloven.110 Det embedsmandsudvalg, som forberedte grundlaget for vandsektorlo-
ven med ”Serviceeftersyn af vandsektoren” indstillede som nævnt ovenfor, at hvile i 

107. Den relevante bestemmelse var i 2013 prisloftbekendtgørelsens § 8, se side 24 i Forsyningssekretaria-
tet, ”Resultatorienteret benchmarking af vand- og spildevandsforsyningerne. Fastsættelse af individu-
elle effektiviseringskrav for prisloftet 2013”, februar 2013. 

108. Forsyningssekretariatet, ”Resultatorienteret benchmarking af vand- og spildevandsforsyningerne. Fast-
sættelse af individuelle effektiviseringskrav for prisloftet 2013”, februar 2013, side 28. 

109. Forsyningssekretariatet, ”Resultatorienteret benchmarking af vand- og spildevandsforsyningerne. Fast-
sættelse af individuelle effektiviseringskrav for prisloftet 2013”, februar 2013, side 31. 

110. Se herom i afsnit ”2.11.3 Priskalkulering baseret på vandforsyningsloven hhv. betalingsloven” side 
50.
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sig selv princippet blev afskaffet og erstattet af en prisloftregulering.111 Resultatet blev 
imidlertid en opretholdelse af hvile i sig selv princippet og indførelse af prisloftregule-
ring, så situationen i dag er præget af dobbelt-prisregulering. 

2.11.1 Prisloftreguleringens retlige betydning
Prisloftreguleringen medfører et prisloft, der bestemmer den maksimale pris, som et 
vandselskab kan opkræve pr. m3 vand eller spildevand til at dække de omkostninger til 
etablering, drift, vedligeholdelse, administration og forrentning af lån, selskaber opta-
ger. Pengene, der tjenes, skal forblive i sektoren. Det er forbudt at opkræve priser, der 
er højere end prisloftet, der er fastlagt for den enkelte vand- og spildevandsydelse.112 
Priserne skal endvidere respektere hvile i sig selv princippet.113

2.11.2 De generelle prisloftregler
Forsyningssekretariatet fastlægger én gang årligt prislofterne for de enkelte vandsel-
skaber. Priserne fastlægges ud fra generelle effektiviseringskrav, individuelle effektivi-
seringskrav baseret på sekretariatets resultatorienterede benchmarkmodel, miljø- og 
servicemål samt de såkaldte 1:1 omkostninger. Prislofterne skal beregnes ud fra de hi-
storiske priser, og de skal korrigeres med et indeks for omkostningsudviklingen, et ge-
nerelt effektiviseringskrav samt et ift. det enkelte vandselskab fastlagt effektiviserings-
krav, hvor det individuelle krav skal baseres på vandselskabets benchmarkingresul-
tat.114 Det effektiviseringspotentiale, som sekretariatet vurderer for sektoren, fastlægges 
ud fra den ovenfor omtalte benchmarkmodel. 

Det relevante ift. miljø- og servicemål er, at de kan udløse tillæg til prisloftet, som 
ikke er underlagt effektiviseringskrav, men dog skal være fremkommet på effektive og 
markedsmæssige vilkår. Der kan ifølge bekendtgørelsen kun gives tillæg til miljø- og 
service mål, hvis betingelserne for indregning i prisloftet i øvrigt er opfyldt. 

Miljø- og servicemålene skal først og fremmest ses i sammenhæng med de effekti-
viseringskrav, der rettes til vandselskaberne gennem fastlæggelse af individuelle pris-
lofter.  

2.11.3 Priskalkulering baseret på vandforsyningsloven hhv. betalingsloven
Det er henholdsvis vandforsyningslovens og betalingslovens regler for priskalkulering, 
der fastsætter, hvilke omkostninger, der kan afholdes over vandtaksterne, medens 
vandsektorloven og prisbekendtgørelsen fastsætter, hvordan tillæg til prisloftet for 
driftsomkostninger til gennemførelse af miljømål og servicemål beregnes. Vandforsy-

111. ”Serviceeftersyn af vandsektoren” side 12.
112. Vandsektorlovens § 13.
113. Hvile i sig selv princippet behandles i afsnit ”3.3 Hvile i sig selv princippet” side 63.
114. Vandsektorlovens § 6, stk. 2.



Bindende prislofter

51

ningsloven og betalingsloven blev begge ændret ved ”konsekvensloven til 
vandsektorloven”.115 Reglerne for priskalkulerering blev ændret, så der udtrykkeligt i 
vandforsyningslovens hhv. betalingslovens relevante regler om takstfastsættelse hen-
vises til de prisloftregler, der er fastsat med hjemmel i vandsektorloven. I lovbemærk-
ningerne oplyses det, at omformuleringen af de relevante lovbestemmelser er en kla-
rificering og præcisering af, at der ikke fra kommunal eller statslig side må ydes tilskud 
med henblik på en reduktion af priserne. Hverken vandforsyningsloven eller beta-
lingsloven bidrager med kriterier ved fastlæggelse af miljø- og servicemål. 

2.11.3.1 Vandforsyningslovens regler om priskalkulering
Det fremgår af vandforsyningsloven, at vandselskabet ved fastlæggelse af taksterne 
kan indregne udgifter til indvinding og distribution af vand, herunder lønninger og 
andre driftsomkostninger, rådgivning af kunder om vandbesparelser samt deltagelse i 
vandværkssamarbejder.116 

2.11.3.2 Betalingslovens regler om priskalkulering
Betalingsloven har til formål at sikre princippet om omkostningsdækning, herunder 
dækning af miljømæssige og ressourcemæssige omkostninger, og prissætning med til-
skyndelsesvirkning. Derudover skal der tages hensyn til, at de forskellige vandanven-
delsessektorer yder et passende bidrag, og til princippet om, at forureneren betaler.117 
Det fastslås, at hel eller delvis overdragelse af spildevandsaktiviteter hverken direkte 
eller indirekte må føre til højere priser for ydelser fra den pågældende aktivitet, herun-
der som følge af indregning af forøgede udgifter til finansiering ved fremmed kapital, 
driftmæssige afskrivninger eller forretning af indskudskapitel.118 Kalkuleringen af det 
bidrag, der skal betales, fremgår af meget detaljerede lovbestemmelser. Loven blev æn-
dret i 2013 bl.a. med indførelse af ’differentierede degressive kubikmetertakster’ for er-
hvervslivet, dvs. lavere takster for erhvervslivet. 

2.11.3.3 De eksisterende og fremtidige vandplaners betydning
I Naturstyrelsens vejledning om miljømål og servicemål fremhæves det, at vandforsy-
ningsplaner og spildevandsplaner, der danner grundlag for vandtaksterne, typisk er 
for ukonkrete til at kunne udgøre den nødvendige dokumentation for et miljømål el-
ler servicemål.119 Grundlaget for et tillæg skal derfor søges i præcise aftaler eller påbud, 
der sikrer et kvalitetsløft i forhold til det niveau, der var tale om i 2003-2005. Det ek-

115. Konsekvensloven til vandsektorloven – lov nr. 460 af 12. juni 2009 – henholdsvis § 2 og § 3.
116. Vandforsyningslovens § 52 a.
117. Betalingslovens § 1, stk. 1.
118. Betalingslovens § 1, stk. 6. 
119. Naturstyrelsens vejledning om miljømål og servicemål, 2912, pkt. 12. 
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semplificeres med en aftale, der er indgået om grundvandsbeskyttelse og etablering af 
skov- og naturområder efter miljøbeskyttelseslovens regler.120

Det fremgår af lovbemærkningerne til ændringen af vandsektorloven i 2012,121 at 
en gennemgang af Konkurrenceankenævnets afgørelser har vist, at der er et behov for 
at klargøre, hvilken betydning de kommunale planer på vandområdet har for fastsæt-
telsen af prislofter og for at præcisere, hvem der kan fastsætte hhv. miljømål og ser-
vicemål, som kan indgå som grundlaget for den konkrete indsats, der gennemføres af 
vandselskaberne, og som indregnes efter henholdsvis vandforsyningslovens og beta-
lingslovens regler. 

2.11.4 Vandsektorens prislofter 
Statens prisindgreb i form af prislofter anvendes på områder, hvor der er tale om na-
turlige monopoler - som eksempelvis de forsyningspligtydelser, der er accepteret ved 
EU’s regler.122 Prislofterne begrænser selskabernes muligheder for at disponere ud fra 
traditionelle kommercielle betingelser og prioriteringer. 

2.11.4.1 Begrebet prisloft (indtægtsrammen)
Ved et vandselskabs prisloft forstås en ramme for de maksimale samlede periodiserede 
primære indtægter, som vandselskabet må opkræve (indtægtsrammen). Prislofterne 
inden for vandsektoren vedrører priserne for indvinding, behandling, transport og le-
vering af vand mod betaling. Prisloftet udmeldes som en samlet m3-pris for en etårig 
periode.123 Indtægtsrammerne skal sikre, at vandselskaberne gennemfører økonomiske 
effektiviseringer. 

2.11.4.2 Ét-årige lofter (undtagelsesvis 4-årige)
Prislofterne er som hovedregel 1-årige.124 Der er i den gældende prisloftbekendtgørel-
se gennemført en administrativ lettelse for de mindre selskaber, der er omfattet af 
vandsektorlovens regler. Vandselskaber, der over en periode på tre år, har haft en årlig 
debiteret vandmængde, der ligger under 400.000 m3, kan selskabet blive omfattet af et 
4-årigt prisloft.125 Prisloftet udmeldes med et samlet prisloft for den 4-årige periode.126 
Hvis et vandselskab, der er omfattet af de lempeligere regler, gennemfører væsentlige 
ændringer i forhold til de opridnelig planlagte aktiviteter eller investeringer, kan For-
syningssekretariatet ændre de enkelte prislofter inden for den 4-årige prisloftsperiode.

120. Naturstyrelsens vejledning om miljømål og servicemål, 2912, bilag 2. 
121. Lovforslag L 149 af 29. marts 2012.
122. Se herom i afsnit ”7.2.1 Konkurrencevilkår for ”tjenesteydelser af almen interesse”” side 104.
123. Prisloftbekendtgørelsens § 3, stk. 1, 2. pkt. 
124. Prisloftbekendtgørelsens § 3, stk. 1, 2. pkt. 
125. Prisloftbekendtgørelsens § 5, stk. 3.
126. Prisloftbekendtgørelsens § 3, stk. 1, 3. pkt.
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2.11.4.3 Driftsomkostninger til traditionelle ydelser
Ved fastsættelsen af prislofter kan der kun indregnes relevante udgifter, omkostninger 
og indtægter fra aktiviteter, der er omfattet af de traditionelle vand- og spildevands-
ydelser. Ydelserne angives at være:127

”indvinding, behandling, transport og levering af vand mod betaling, herunder  også salg af vand til andre 
vandselskaber, samt transport, behandling og afledning af spildevand, herunder slamforbrænding fra an-
dre spildevandsanlæg og behandling af spildevand fra tømningsordninger.”

En forbrænding af slammet er dermed en driftsomkostning, der er relevant, hvorimod 
udnyttelsen af slammet som råstof i en biogasproduktion falder uden for de relevante 
driftsomkostninger.

Begrebet driftsomkostninger omfatter alle omkostninger med undtagelse af omkost-
ninger til opnåelse af miljø- og servicemål, omkostninger til investeringer, nettofinan-
sierede poster og 1:1 omkostninger.128 

Vandselskabernes individuelle driftsomkostninger er omfattet af effektiviserings-
krav, som er begrundet i Forsyningssekretariatets resultatorienterede benchmarking og 
generelle effektiviseringskrav.129 Der blev indføjet klarere regler om, hvad der kan ka-
rakteriseres som miljø- hhv. servicemål i vandsektorloven i 2012.130 Ændringen havde 
til hensigt at sikre, at en større andel af selskabernes driftsomkostninger kunne holdes 
uden for effektiviseringskravene.

2.11.4.4 Miljømål uden ressourceeffektiviseringsmål
Ved miljømål forstås mål, som opnås ved at gennemføre aktiviteter til gavn for miljø 
og sundhed, herunder mål fastsat med henblik på tilpasning til klimaændringer. Mil-
jømål kan varetages ved tiltag, der falder inden for selskabernes primære driftsopgaver, 
dvs. som en del af spildevandsbehandling hhv. sikring af vandforsyningen. De eksem-
pler, der nævnes i lovens forarbejder på miljømål viser klart, at investeringer mhp. at 
fremme energiudnyttelse og energieffektivisering ikke indgår som ressourcerelevante 
miljømål. 

Det fremgår af bemærkningerne til lovændringen i 2012131 – der er knyttet til den 
nye bemyndigelsesbestemmelse – at der ved miljømål skal forstås: 

”mål, som opnås ved at gennemføre aktiviteter til gavn for miljø og sundhed, herunder mål fastsat med 
henblik på tilpasning til klimaændringer”. 

127. Prisloftbekendtgørelsens § 5, stk. 4, jf. § 1, stk. 2.
128. Prisloftbekendtgørelsens § 3, stk. 4 forklarer, hvad der skal forstås ved 1:1 omkostninger.
129. Det gælder ikke driftsomkostninger til miljømål og servicemål, som er fremkommet på effektive og 

markedsmæssige vilkår. Dokumenterede driftsudgifter til opfyldelse af miljømål og servicemål kan der-
for udløse tillæg til prisloftet. Forsyningssekretariatet vurderer, om de af et vandselskab afholdte drifts-
omkostninger er tilstrækkeligt begrundede i de opstillede miljø- eller servicemål. Sekretariatet kan og-
så vurdere, om beskrivelsen af hvordan udmøntningen konkret skal foretages, er tilstrækkelig detalje-
ret. Derimod kan det ikke vurdere og underkende de opstillede miljø- og servicemål. 

130. Bemyndigelsesbestemmelsen blev indføjet i vandsektorloven ved lov nr. 578 af 18. juni 2012.
131. Lovforslag L 149 af 29. marts 2012.
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De miljømål, der falder inden for det relevante, angives at kunne vedrøre de tiltag, der 
falder inden for selskabernes primære driftsopgaver, og som har en gavnlig effekt på 
det omgivende miljø. Det oplyses som forklarende i lovbemærkningerne, at det ikke 
nødvendigvis vil være mål, som alene kommer vandselskabets forbrugere til gavn. 

Målene skal være besluttet af enten staten eller kommunalbestyrelsen. For kommu-
nalbestyrelsens vedkommende skal miljømålene være formuleret i dens egenskab af 
myndighed – og ikke som ejer af vandselskabet. Det er en klar forudsætning, når kom-
munen overhovedet kan formulere sådanne miljømål med relevans for prisloftet, at 
det konkret er nødvendigt, at kommunen involverer vandselskabet for herved at kun-
ne realisere miljømålet på den samfundsmæssigt ”mest effektive” – underforstået øko-
nomisk mest effektive – måde. Som eksempler på miljømål nævner lovbemærkninger-
ne følgende:
• grundvandsbeskyttelse (f.eks. skovrejsning)
• indsatsen mod oversvømmelse fra spildevandsanlæg, herunder f.eks. 

risikokortlægning
• forbedring af badevandskvaliteten (håndtering af bidrag fra spildevand)
• forbedret rensning af vand
• iltning/oprensning af søer (hvor selskabet har forurenet)
• vandbesparende tiltag (nævnt i vandforsyningsloven)
• vandrammedirektivets implementering (f.eks. forhindring af overløb til vandløb 

pga. nye krav til vandkvaliteten i vandplanerne)
• skadedyrsbekæmpelse i forsyningen (f.eks. rottespærrer)
• overvågning af grundvandskvalitet og niveau.
De ressourceeffektiviseringshensyn, som på det seneste er blevet en del af den natio-
nale miljøpolitik, jf. bl.a. ”Danmark uden affald. Genanvend mere – forbrænd 
mindre”,132 nævnes ikke i bemærkningerne.  Der er heller ikke noget i angivelsen af 
definitionen om vandselskabernes mulighed for at være energismarte gennem udnyt-
telse af deres egne energikilder. Derimod indgår der i samme lovændring en accept af, 
at vandselskaberne ikke skal foretage en selskabsudskillelse i situationer, hvor de ud-
nytter eget overskudsvarme og biogas i VE-produktion.

2.11.4.5 Servicemål ifg. lovbemærkninger
Lovbemærkningerne til ændringen i 2012133 angiver tilsvarende, hvad der skal forstås 
ved servicemål. Det er 

”mål som skal opnås ved at gennemføre aktiviteter, der giver en udvidet service for den enkelte forbruger og/
eller en samfundsmæssig gevinst”. 

Det oplyses, at servicemål vil være karakteriseret ved, at der er tale om en kvalitet af 
ydelser, som ligger ud over vandselskabets hidtidige kvalitet, eller, hvor det er nødven-
digt at gennemføre indsatsen for at leve op til det hidtidige serviceniveau. Der er ikke 

132. Denne målsætning i den moderne miljøpolitik behandles i det afsluttende kapitel 8.
133. Lovforslag L 149 af 29. marts 2012.
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nødvendigvis tale om en kvalitet, som ligger ud over gennemsnitlig standard på om-
rådet. Målene skal besluttes enten af kommunalbestyrelsen eller af selskabets øverste 
organer, dvs. bestyrelsen eller generalforsamlingen. Som eksempler på servicemål 
nævner lovbemærkningerne:
• supplerende grundvandsbeskyttelse
• miljø- og energiledelsessystemer i forsyningen
• kvalitetssikringssystemer
• ledelsessystemer for drift af forsyningen
• indsatsen mod oversvømmelser
• terrorsikring af anlægget
• udvidet vandbehandling (f.eks. blødgøring eller rensning)
• overvågning af kundernes forbrug
• vandkvalitetsanalyser (forhøjet kontrolniveau)
• vandsamarbejder (defineret i vandsektorloven)
• overvågning af badevand (ifht. forurening fra spildevand)
• vandsparerådgivning/vandsparetiltag
• nødforbindelser til andre forsyninger
• udvidet vandspildereduktion
• forureningsopsporing
• krav til slambehandling,
Opremsningen giver indikationer for, at ressourcebesparelseshensyn er relevante, især 
når det vedrører vandforbruget. Energiledelse nævnes, uden at der nævnes noget om 
vandselskabernes muligheder for at blive energismarte gennem egenproduktion af VE. 
Som nævnt ovenfor er definitionen af servicemål en del af den lovændring, der åbne-
de op for vandselskabernes energiproduktion til eget forbrug uden krav om selskabs-
udskillelse. Derfor er tankegangen ikke ’fremmed’ ift. den konkrete lovginingsmæssi-
ge ændring af vandselskabernes driftbetingelser. Også krav vedrørende slambehand-
ling kan åbne op for servicemål vedrørende energiudnyttelse af slammet i stedet for 
bortskaffelse ved forbrænding af det som affald.

2.11.4.6 Korrektion for over- og underdækning
Ved prisfastsættelsen foretages der en korrektion for over- og underdækning af vand-
selskabets driftsudgifter. Begrebet defineres som forskellen mellem de primære indtæg-
ter og de afholdte udgifter til drift, opnåelse af miljø- og servicemål, 1:1 omkostninger, 
netto finansielle poster og investeringer. Ved lånefinansierede investeringer kan kun 
de afholdte afdrag medregnes i de afholdte udgifter. Restgæld knyttet til investeringer 
kan ikke medregnes. Såfremt et vandselskab konkret kan dokumentere, at gældsposter 
hverken direkte eller indirekte udgør finansiering af investeringer, kan de pågældende 
gældsposter dog medregnes til over- eller underdækning.134

134. Prisloftbekendtgørelsens § 3, stk. 8.
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2.11.4.7 Pristillægsberettigende investeringer
Med vandsektorloven er det ikke længere muligt for vandselskaber at spare op til inve-
steringer. Deres formue betragtes i forbindelse med beregning af prisloftet som over-
dækning, og den formue, der blev opgjort pr. 31. december 2009 – dagen før lovens 
ikrafttræden – skal afvikles over en årrække på op til 10 år afhængig af beløbets stør-
relse. Der tales i den sammenhæng om en ’kassekreditregel’, der skal sikre, at kommu-
nale selskabers kassekredit kun anvendes til finansiering af midlertidige likviditetsun-
derskud og ikke til egentlig låneoptagelse som følge af permanente driftsunderskud el-
ler udgifter til opførelse af nyanlæg og/eller udgifter til køb af eksisterende anlæg.135 

Vandselskaber kan kun anvende den likviditet, som tillæggene for planlagte, gen-
nemførte og historiske investeringer og supplerende investeringstillæg samt korrekti-
onen for gennemførte investeringer giver mulighed for.136 Prisloftbekendtgørelsen de-
tailregulerer, hvad der kan karakteriseres som tillægsberettigede investeringer, samt 
hvad der kan investeres i.137 

Prisloftbekendtgørelsen forklarer begrebet ’investeringer’ – herunder investeringer, 
der er forbundet med opnåelse af miljø- og servicemål – som omkostninger til anskaf-
felse af et nyt anlægsarkiv, en væsentlig omkostning, der forlænger restlevetiden for et 
eksisterende anlægsaktiv eller en væsentlig omkostning, der tilfører anlægsaktivet væ-
sentlige nye eller forbedrede egenskaber. 

2.11.4.8 1:1 omkostninger
Prisloftbekendtgørelsen definerer 1:1 omkostninger som omkostninger, der har væ-
sentlig betydning for vandselskabet, og som vandselskabet ikke har indflydelse på, 
herunder eksempelvis tjenestemandspensioner, vandsamarbejder, som de er pålagt at 
deltage i etableret i medfør af vandforsyningslovens regler,138 køb af ydelser og produk-
ter, der er omfattet af prisloftreguleringen hos et andet vandselskab, betaling til Forsy-
ningssekretariatet, skatter samt uundgåelige afgifter. Herunder kan nødvendige udgif-
ter til revisorerklæringer ved indberetninger til Forsyningssekretariatet samt betalinger 
for ordinært medlemsskab i DANVA og FVD medregnes i prisloftet på samme måde 
som 1:1 omkostninger.139

135. Bekendtgørelse om afvikling af mellemværender mellem kommuner og vandselskaber §§ 2 og 4. Det er 
ikke meningen, at selskaberne skal have store opsparinger, se herom Miljøministeriet/Naturstyrelsen, 
”Kontaktudvalgets redegørelse til evaluering af vandsektorloven” side 17. 

136. Det følger af bestemmelsen i prisloftbekendtgørelsens § 24, stk. 1,  sammenholdt med § 5, stk. 2 og §§ 
10-12.

137. Investeringerne kan anvendes til køb af grunde, til bortskaffelse af aktiver, der er taget ud af drift og re-
etablering som følge heraf, samt til delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidrag.

138. Vandforsyningslovens § 48.
139. Prisloftbekendtgørelsens § 3, stk. 4.
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2.11.5 Fastlæggelse af individuelle prislofter

Det fremgår af prisloftbekendtgørelsen,140 at udgangspunktet for prisloftet som fast-
sættes årligt over for den enkelte vand- og spildevandsydelse, skal korrigeres med fra-
drag af et generelt effektiviseringskrav. Er den gennemsnitlige produktivitetsudvikling 
imidlertid negativ – som situationen er i 2014 – kan der ikke foretages et fradrag. Der 
skal endvidere korrigeres for et konkret effektiviseringskrav. Ingen af effektiviseringskra-
vene har relation til energieffektivitet og udnyttelse af egne energiressourcer.

2.11.5.1 Grundlaget for beregning af generelle effektiviseringskrav
For at sikre at hvert vandselskab løbende øger sin effektivitet i takt med, at produkti-
viteten og effektiviteten øges i andre erhverv, fastsættes der gennerelle effektivise-
ringskrav, der indgår i vurderingen af virksomhedernes driftsudgifter. Udgifterne skal 
leve op til generelle effektiviseringskrav.141 

Det generelle effektiviseringskrav er baseret på den generelle produktivitetsudvik-
ling i dansk erhvervsliv, der indgår i effektiviseringskravet med 70 %, og på udviklin-
gen inden for bygge- og anlægssektoren, der indgår i effektiviseringskravet  med 30 
%.142 For at sikre en mere stabil og forudsigelig udvikling i de generelle effektiviseringskrav, 
som grundlag for de konkrete effektiviseringskrav, der kan stilles af Forsyningssekreta-
riatet over for de enkelte vandselskaber i prislofterne, har prisloftbekendtgørelsen fast-
lagt krav om anvendelse af et geometrisk gennemsnit af produktivitetsudviklingen in-
den for de nævnte brancher , som udviklingen har været de 10 seneste år.143 

2.11.5.2 Grundlaget for beregning af individuelle effektiviseringskrav
Det individuelle effektiviseringskrav fastsættes på baggrund af de resultater, der frem-
kommer i Forsyningssekretariatets resultatorienterede benchmarking ved vurdering af 
netop det konkrete vandselskab.144 Der tages i den sammenhæng hensyn til selskabets 
beliggenhed, hvis beliggenheden har betydning for selskabets effektiviseringspoten-
tiale, ligesom der ses på selskabets sammensætning af costdrivere. Der fastsættes et til-
læg for de investeringer, der er gennemført inden for de forudgående år.145 Der bliver 
endvidere foretaget en regulering for den forskel, der er mellem tidligere indregnede 
forventede afskrivninger fra et selskabs investeringsplan og de faktiske investerede be-

140. Bekendtgørelsens § 5, stk. 1.
141. Det fremgår således af prisloftbekendtgørelsens § 5, stk. 1, at prisloftet korrigeres med fradrag af et ge-

nerelt effektiviseringskrav.
142. Prisloftbekendtgørelsens § 14, stk. 1.
143. Prisloftbekendtgørelsens § 14, stk. 1. Forsyningssekretariatets beregning baseret på tal fra Danmarks 

Statistiks ”NAT25: Produktivitetsudviklingen efter branche, type og prisenhed” for brancherne ”Markeds-
mæssig økonomi i alt” og ”4. Bygge og anlæg” ved typen ”Totalfak-torproduktivitet” for årene 2001-
2010.

144. Prisloftbekendtgørelsens § 15, stk. 1.
145. Prisloftbekendtgørelsens § 11, stk. 1 og 4.  
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løb.146 Derudover fastsættes der et tillæg for de af vandselskabet konkret planlagte in-
vesteringer.147 

De nævnte investeringer kan ikke vedrøre aktiviteter, der udskilles i et selvstændigt 
selskab, der udfører ”tilknyttede aktiviteter.”

2.11.5.3 Problemer i forhold til overholdelsen af de forvaltningsretlige principper
På vegne af flere vandselskaber påklagede DANVA de prislofter, som Forsyningssekre-
tariatet havde fastlagt for dom 2012. Konkurrenceankenævnet hjemviste den 31. maj 
2012 sagerne148 til fornyet behandling i Forsyningssekretariatet. Nævnet fastslog, at se-
kretariatets afgørelser ikke i tilstrækkeligt omfang var baseret på konkrete individuelle 
vurderinger.149 

I forbindelse med Forsyningssekretariatets fornyede stillingtagen til prislofterne for 
2012, der blev foretaget i forhold til samtlige vandselskaber, anvendte sekretariatet en 
såkaldt ”luftkorrektion, der indebar, at et selskab, hvis faktiske driftsomkostninger var 
lavere end i prisloftet for 2012, fik et prisloft for 2012, der ikke – som forudsat i lovens 
forarbejder og prisloftbekendtgørelsen – var baseret på driftsomkostningerne i perio-
den 2003-2005, men i stedet var baseret på driftsomkostningerne i 2010. Den indreg-
ning, som sekretariatet foretog af over- og underskud i de historiske priser, blev der-
for beregnet på et anderledes grundlag end forudsat. Konkurrenceankenævnet fast-
slog, at denne praksis – der behandlede vandselskaberne forskelligt – manglede hjem-
mel i lovgivningen.150  

2.11.5.4 Geninvesteringsprincippet
Hvis et vandselskab har større indtægter end de afholdte driftsomkostninger, skal ge-
vinsten investeres i selskabet – f.eks. til forbedringer af anlæg, konsolidering i form af 
forbedringer af infrastrukturen, miljøforbedringer – eller som grundlag for at nedsæt-
te taksterne.151 Effektiviseringsgevinsten kan ikke udloddes til ejerne. Sker der udled-
ning, medfører det reduktion i bloktilskuddet efter stoplovens regler.152 

146. Prisloftbekendtgørelsens § 5, stk. 2.
147. Prisloftbekendtgørelsens § 10.
148. Konkurrenceankenævnets afgørelse i sagerne mod AquaDjurs A/S (spildevand), Assens Spildevand A/S, 

Energi Viborg Spildevand A/S, Frederikssund Spildevand, Halsnæs Forsyning A/S (spildevand), Meri-
elyst Vandværk, Morsø Forsyning Spildevand, Randers Spildevand A/S, Rødovre Vand A/S, Silkeborg 
Spildevand A/S, Spildevandscenter Avedøre I/S. 

149. Se om de forvaltningsretlige krav i afsnit ”5.5 Forbud mod skøn under regel og hjemmelskrav” side 
93.

150. Se herom i afsnit ”5.3 Legalitetsprincippet” side 91 og i afsnit ”5.4 Lighedsprincippet” side 92.
151. Vandsektorlovens § 8.
152. Se herom i afsnit ”3.6 Stoploven - modregning i bloktilskud” side 70.
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KAPITEL 3

Kommunalretlige principper og erhvervslove m.v.

I dette kapitel ses der på det kommunalretlige hvile i sig selv princip, kommunalfuld-
magten, de kommunale erhvervslove samt stoploven, der fastlægger de generelle prin-
cipper for kommunal erhvervsaktivitet. Kommunerne må ikke drive handel, hånd-
værk, industri eller finansiel virksomhed, medmindre lovgivningen udtrykkelig tilla-
der det.

3.1 Kommunerne som myndigheder hhv. ejere

Det er kommunerne, som har hovedansvaret for spildevands- og vandforsyningen, 
herunder både som planlæggere, myndigheder og ejere. De har kun kompetencer in-
den for det geografiske område, som er fastlagt ved kommunegrænserne. Som ejere af 
vandselskaberne skal de følge selskabslovens og årsregnskabslovens regler. Den kom-
munale styrelseslov fastlægger også nogle rammer for ejerrådigheden,1 jf. herom ne-
denfor. Kommunerne har som myndigheder bl.a. kompetencen til at godkende de tak-
ster, der fastsættes efter henholdsvis vandforsyningslovens regler og betalingslovens 
regler. 

Kommunernes muligheder for at deltage i et energisamarbejde er først og fremmest 
afhængig af de lovgivningsmæssige rammer. En kommunalbestyrelse kan kun udskil-
le varetagelsen af sine opgaver i et selvstændigt selskab og samtidigt bevare rådighe-
den over opgavevaretagelsen, hvis der er udtrykkelig lovhjemmel til det.2 Et kommu-
nalt aktie- eller anpartselskab er omfattet af selskabsloven. 

Som eksempler fra lovgivningen, der supplerer vandsektorloven, kan det nævnes, 
at lov om kommunal fjernkøling fastslår, at kommuner, der helt eller delvis ejer fjern-
varmevirksomheder, kan etablere og drive fjernkølingsanlæg på kommercielle vilkår 
for herved at fremme energieffektiv køling af bygninger. Kommunerne godkender selv 
etableringen af de kommunale fjernkølingsanlæg, ligesom de selv godkender større 
ændringer i eksisterende anlæg.3 Naturgasforsyningen er delvist organiseret med kom-
munalt ejerskab, idet tre ud af fem regionale naturgasselskaber er ejet af kommuna-

1.  Kommunestyrelsesloven er den generelle lov, der fastlægger rammerne for kommunale styrelsesfor-
hold, regler for salg af fast ejendom og det almindelige tilsyn med kommunerne.

2.  Jf. en formålsfortolkning af kommunestyrelseslovens § 2, stk. 1. En sådan fortolkning blev fastlagt af 
Østre Landsret ved en dom af 17. april 2009, jf. herom Thomsen, Christensen og Brandi-Hansen, ”Lov 
om kommunernes styrelse. Normalforretningsorden”, side 50.

3.  Lov om kommunal fjernkøling § 5.



le interessentskaber. Kommunerne har mulighed for at deltage i offentlig-private sel-
skaber (L548-selskaber) med hjemmel i kommunalfuldmagten eller i særlovgivningen. 

3.2 Kommunalfuldmagten

Hjemlen til kommunal opgavevaretagelse kan søges enten i den skrevne lovgivning el-
ler i kommunalfuldmagten – dvs. de almindelige kommunalretlige grundsætninger 
om kommunal opgavevaretagelse.4 Kommunalfuldmagten fastlægger nogle princip-
per for kommunernes handlemuligheder, herunder for ydelse af lån og garantier der 
ikke udtrykkeligt er reguleret ved lånebekendtgørelsen. Vandsektorlovens bestemmel-
se om de muligheder, der er for i et serviceselskab at varetage opgaver, der falder inden 
for elforsyningslovens, varmeforsyningslovens, lov om kommunal fjerkølings lovens 
og naturgasforsyningslovens regler svarer til det, der også følger af kommunalfuld-
magten.5   

3.2.1 Hvad betyder ordet ”kommunalfuldmagt”?
Begrebet ”kommunalfuldmagten” bruges som udtryk for kommunalbestyrelsens lega-
le fuldmagt til at iværksætte foranstaltninger, der har en lokal tilknytning, og som på 
grund af den fælles interesse og de fælles behov, kan dækkes af de kommunalt opkræ-
vede skatter. Kommunalfuldmagten er ulovbestemt, og den viger derfor, når et områ-
de er lovreguleret. Lovgivningen er imidlertid ofte baseret på den samme tankegang, 
som den, der ligger bag kommunalfuldmagten. Udnyttelsen af spildevandsslammet 
som VE-kilde må siges at falde inden for det, der er en lovlig aktivitet efter kommunal-
fuldmagten, ligesom det falder inden for det, der accepteres som en lovlig sideordnet 
aktivitet efter vandsektorlovens regler.6

Det er en grundlæggende regel, at en kommune ikke må drive virksomhed med for-
tjeneste for øje. Kommunen kan uden egentlig lovhjemmel foretage sig dispositioner, 
som traditionelt er udført som led i varetagelsen af lokale interesser – det gælder bl.a. 
forsyningsvirksomhed. Forsyningsvirksomhed, der drives med respekt for hvile i sig 
selv princippet, og som har til formål at opfylde det lokale behov for forsyningsgoder, 
er en undtagelse fra dette hjemmelskrav.  

Ift. den konkrete vurdering af, om noget, der ikke udtrykkeligt er lovreguleret, fal-
der inden for kommunalfuldmagten, anvendes der både et geografisk og et admini-
strativt kriterium. Kommunalfuldmagten afskærer kommunen fra at konkurrere med 
private og med andre kommuner. Er der tale om statslige opgaver, sådan som situatio-
nen typisk er inden for elforsynings- og naturgasforsyningsområder, kan kommunen 

4. Garde og Revsbech ”Kommunalret” side 21ff.
5. Line Markert, Rikke S. Berth og Klavs V. Gravesen ”Vandsektorloven med kommentarer” side 125f.
6. Jf. bekendtgørelse om vandselskabers deltagelse i anden virksomhed § 2, nr. 1.
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kun deltage i den udstrækning og med det beløb, som er begrundet i særlige kommu-
nale interesser.7 

3.2.2 Det almindelige kommunaløkonomiske princip
Kommunerne kan i en vis udstrækning optage lån og stille garanti. Ved kommunernes 
finansiering af anlægsaktiviteter er det almindelige kommunaløkonomiske princip, at 
kommunerne som udgangspunkt skal finansiere anlægsaktiviteter uden lånoptagelse.8 

Ved salg/køb, der foretages af en kommune, skal der efter de almindelige kommu-
nalretlige grundsætninger handles økonomisk forsvarligt. 

3.2.3 Princip vedrørende overskudskapacitet
Er der tale om en opstået overskudskapacitet i forbindelse med den kommunale pro-
duktion, der gør det muligt at udnytte kapaciteten til produktion af vedvarende ener-
gi, er det som udgangspunkt lovligt. Det er dog forudsat, at det kan dokumenteres, at 
anlægskapaciteten ikke er dimensioneret med det formål at varetage VE-produktion 
som en ikke-kommunale opgave. Der skal være tale om overproduktion fra en kapaci-
tet f.eks. til spildevandsrensning, der er nødvendig at have til løsningen af den kom-
munale opgave. 

Salg af VE som overskudskapacitet må kun ske til markedspris. Den konkrete opga-
ve mht udnyttelse af de ressourcer, der er i vandselskabet, må ikke allerede være vare-
taget på en rimelig måde af private erhvervsdrivende.

3.2.4 Kommunale lokale ikke-kommercielle interesser
Kommunen kan kun varetage nye opgaver, som interessemæssigt hænger sammen 
med de opgaver, der er blevet tillagt ved lovgivningen og/eller de opgaver, som den 
traditionelt har udført. 

Kommunen må ikke begunstige enkeltpersoner eller virksomheder uden hjemmel 
i lovgivningen. De økonomiske dispositioner, som kommunen kan foretage sig in-
den for kommunalfuldmagtens grænser, vedrører bl.a. pengeydelser af begrænset om-
fang (f.eks. lån og garantier), og vare- og tjenesteydelser, der kan begrundes ud fra 
lokalitetsprincippet,9 dvs. der skal interessemæssigt være et tilhørsforhold til kommu-

7.  Garde og Revsbech, ”Kommunalret”, s. 23f. De to love begrænser i øvrigt udtrykkeligt kommunernes 
kompetence.

8.  Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012 om kommunernes låntag-
ning og meddelelse af garantier m.v.

9.  Garde og Revsbech, ”Kommunalret”, s. 21ff. 
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nen. Det betyder, at det, som kommunen er involveret i, som udgangspunkt skal være 
afgrænset til de arealer, selskaber og personer, som henhører under kommunen. 

Indenrigsministeriet udtalte i 1997,10 at spørgsmålet om, hvorvidt en kommune 
kan opføre og drive et biogasanlæg mhp. at forsyne borgere i en anden kommune 
med varme skal afgøres efter kommunalfuldmagten. Efter ministeriets opfattelse kun-
ne det forhold, at der kan opnås visse stordriftsfordele o.lign. ved tillige at etablere og 
drive biogasanlæg, som forsyner en anden kommunes borgere, ikke anses for en nød-
vendig forudsætning for etablering og drift af biogasanlæg til varmeforsyning af kom-
munens egne borgere. 

En kommune kan kun helt undtagelsesvis ud fra overkapacitetsbetragtninger fravige 
udgangspunktet om, at den ikke uden lovhjemmel kan drive erhvervsvirksomhed, og 
etablere og drive et anlæg med henblik på forsyning af en anden kommunes borgere.  

Statsforvaltningen Midtjylland fastslog i februar 2011, at Ringkjøbing-Skjern Kom-
mune inden for kommunalfuldmagtens grænser kunne deltage med 50 % i et aktie-
selskab, som skulle planlægge, etablere og drive et biogasanlæg med henblik på var-
meforsyning.11 De øvrige deltagere i selskabet var en privat sammenslutning af land-
mænd og et erhvervsråd. Biogasselskabets vedtægter angav, at selskabet fungerede på 
ikke-kommercielle vilkår. Der var alene tale om en forrentning af aktiekapitalen, som 
kunne udbetales som udbytte – og alene efter statsforvaltningens godkendelse. Det 
blev tillagt vægt, at varmeforsyningsloven ikke er til hinder for, at opgaven løses i et 
selskab, og at kommunen ikke havde bestemmende indflydelse i selskabet.

3.2.5 Biprodukter/-ydelser accepteres i en vis udstrækning
Det accepteres, at biprodukter fra kommunale aktiviteter kan nyttiggøres, uden at det 
kommer i konflikt med kommunalfuldmagtens grænser. Ved et biprodukt forstås et 
produkt, der opstår i forbindelse med kommunal virksomhed, og som har værdi og 
derfor søges afhændet på kommercielle vilkår. Der kan være tale om et biprodukt, selv 
om dets værdi afhænger af, om kommunen bearbejder det med henblik på afsætning. 
Biproduktion vil kunne udspringe af kommunal  vand-, affalds- og varmeforsynings-
virksomhed. 

3.2.6 Garantistillelse med hjemmel i kommunalfuldmagtsregler
Etablering af energismarte løsninger i vandselskaber vil skulle vurderes efter kommu-
nalfuldmagtens regler i den udstrækning, der ikke er udtrykkelige regler om det i den 
eksisterende lovgivning. Det betyder, at bl.a. lån- eller garantistillelse fra kommunens 
side, skal kunne forsvares efter kommunalfuldmagten, da lånebekendtgørensen, der 
omtales nedenfor, ikke tager stilling til sådanne aktiviteter. 

10.  Indenrigsministeriets brev af 9. oktober 1997  til et tilsynsråd – 2. k.kt. j.nr. 1997/11121/650-2.
11.  Afgørelse af 24. februar 2001, j.nr. 2010-613/740.
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Indenrigsministeriet tilkendegav i oktober 2010 ifm. en konkret forespørgsel,12 at 
der ikke er hjemmel i den eksisterende lovgivning til, at en kommune kan yde garan-
ti for biogasanlæg, og at den hjemmel, der er i kommunalfuldmagten til garantistil-
lelse forudsætter:
• 1. at anlægget drives efter ’hvile i sig selv-princippet’, eller at et eventuelt 

overskud ved biogasanlæggets virksomhed kommer forbrugerne til gode, og
• 2. at garantien ydes på markedsvilkår.
Kravet om markedsvilkår følger både af de nationale kommunalfuldmagtsregler og af 
statsstøtteforbudet i TFEU.13 Efter EU’s statsstøtteregler må offentlige myndigheder 
kun yde garanti for kommercielle aktiviteter, hvis garantien respekterer det såkaldte 
markedsøkonomiske investorprincip, der bl.a. indebærer et krav om, at garantien stil-
les på markedsvilkår.14 Er der tale om statsstøtte, skal garantistillelsen godkendes af EU 
Kommissionen. 

Tilskudsmodtager og kommune skal dokuntentere, at en eventuel kommunal ga-
ranti er ydet på markedsvilkår. Kravet om, at der skal være tale om markedsvilkår, in-
debærer, at der fra kommunens side  skal udfoldes rimelige og sædvanlige bestræbelser 
på at konstatere, hvad et vederlag på markedsvilkår indebærer i det konkrete tilfælde. 

Da vandselskaberne efter de gældende regler skal drive eventuelle energiproduce-
rende anlæg, der leverer til eksterne modtagere, på kommercielle vilkår i et selvstæn-
digt selskab efter vandsektorlovens og elforsyningslovens regler, er der kun hjemmel i 
kommunalfuldmagten til, at en kommune kan yde garanti for et vandselskabs låneop-
tagelse, hvis det sikres, at et eventuelt overskud kommer forbrugerne til gode, og hvis 
garantien ydes på markedsvilkår. 

3.3 Hvile i sig selv princippet

Baggrunden for gennemførelsen af vandreformen med vedtagelsen af vandsektorlo-
ven, følgeloven og stoploven var som tidligere nævnt et ønske om at udnytte effekti-
viseringsgevinsterne i vandsektoren. Det var i den sammenhæng Finansministeriets 
og Miljøstyrelsens vurdering i den rapport om ”Serviceeftersyn af vandsektoren”, der 
indgik i forberedelsen af vandreformen,15 at ’hvile i sig selv princippet’ ikke gav et til-
strækkeligt incitament til at sikre den fornødne effektivisering. 16 Med vedtagelsen af 
vandsektorloven blev hvile i sig selv princippet opretholdt ved siden af reglerne om re-
sultatorienteret benchmarking og individuelle prislofter. Princippet betyder, at vand-

12. Indenrigs- og Sundhedsministeriets sagsnummer 1007556, skrivelse af 27. oktober 2010 vedrørende 
kommunegaranti til private biogasanlæg.

13. Se om statsstøtteforbudet i afsnit ”6.3 Statsstøtte og forbud mod krydssubsidiering” side 98..
14. Der er redegjort for det markedsøkonomiske investorprincip i Kommissionens meddelelse 2008/C 

155/02) om anvendelse af statstøttereglerne på garantier.
15. Serviceeftersyn af vandsektoren”, side 12.
16. ”Serviceeftersyn af vandsektoren”, side 8-9.



3Kommunalretlige principper og erhvervslove m.v.

64

selskabernes indtægter og omkostninger skal balancere, og at lovgivningen sætter 
grænser for overskuddet – eventuelt at resultatet skal være 0 – samt grænser for anven-
delse af et eventuelt overskud. 

3.3.1 Det retlige princip
Hvile i sig selv princippet er et retligt princip, der er udviklet ift. de kommunale forsy-
ningsområder, herunder varmeforsynings- og affaldsområdet.17 Det skal ses i sammen-
hæng med kommunalfuldmagten, der er omtalt ovenfor. Hvile i sig selv princippet 
finder anvendelse som supplement til vandsektorlovens prisbestemmelser.18 Princip-
pet kan betyde, at de støtteordninger (f.eks. pristillæg), der indføres ift. VE-teknologi-
er (f.eks. i energismarte vandselskaber), ikke påvirker investorernes interesse i de på-
gældende teknologier. 

Hvile i sig selv princippet vedrører monopollignende forsyningsvirksomheder, der 
typisk udføres i kommunalt regi. Princippet er begrundet bl.a. i en interesse i at sik-
re, at der er tale om en rimelig fordeling af byrderne mellem på den ene side brugerne 
af de offentlige serviceydelser og på den anden side skatteborgerne. En anvendelse af 
princippet indebærer, at forsyningsvirksomhedernes indtægter og udgifter set over en 
årrække skal balancere, samt at der skal være sikret en klar adskillelse mellem kommu-
nernes økonomi og forsyningsvirksomhedernes økonomi. Princippet gælder kun ved 
levering i Danmark, og kun ved levering til tredjemand. En intern levering i en virk-
somhed er ikke omfattet af princippet. 

Princippet er udtrykkeligt angivet i betalingsloven og vandforsyningsloven, der er 
de to love, der fastlægger de nærmere betingelser for beregningen af vandselskabernes 
takster. Det indebærer, at der hverken må være et overskud eller et underskud i drifts-
budgettet for vandselskabernes vandforsyning hhv. spildevandsbehandling. Forrent-
ningen af egenkapitalen må ikke overstige 0 %. Kommunerne må heller ikke bruge de-
res skatteindtægter til at give tilskud til de forbrugere, der modtager forsyningsydelser-
ne på bekostning af de øvrige skatteydere.19 

3.3.2 Priskalkulering med inddragelse af princippet
Den økonomiske regulering af vandsektoren er derfor også baseret på ’hvile i sig selv 
princippet’. Det betyder, at der over en årrække skal være balance mellem forsynings-
virksomhedens eller vandselskabets udgifter og indtægter. Princippet indebærer, at der 
er fuld brugerfinansiering, dvs. at forsyningsvirksomhedens eller vandselskabets udgif-
ter til etablering, drift, vedligeholdelse, administration og forrentning af lån skal dæk-

17.  Basse og Tegner Anker, ”Miljøretten bind 1”, side 154f. samt Basse ”Vedvarende energi” side 87f.
18. Gram Mortensen og Aagaard Truelsen, ”Miljøretten bind 6”, s. 382.
19. En sådan forklaring af hvile i sig selv princippets begrundelse indgår bl.a. i Indenrigs- og Sundhedsmi-

nisteriets stillingtagen i skrivelse af 27. oktober 2010, j.nr. 1007556,til kommunegaranti til private bio-
gasanlæg. 
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kes fuldt ud af bidrag fra brugerne. En vand- eller spildevandsforsyningsvirksomheds 
eller et vandselskabs midler kan ikke anvendes til at finansiere almindelige skattefi-
nansierede aktiviteter. 

Der er ikke fastsat regler for, over hvor lang en periode, der skal være balance mel-
lem indtægter og udgifter. Det afgøres for kommunale vand- og spildevandsforsy-
ningsvirksomheder af den enkelte kommunalbestyrelse. Private vandselskaber fast-
sætter selv deres takster, men kommunalbestyrelsen skal godkende taksterne efter be-
talingsloven henholdsvis vandsforsyningslovens regler, der er baseret på hvile i sig 
selv princippet. 

Ved den individuelle prisfastsættelse, der foretages af Forsyningssekretariatet, skal 
der også korrigeres for det eventuelle over- eller underskud, som selskabet har haft for 
herved at sikre respekten for princippet.20

3.4 Kommunestyrelsesloven

Kommunalbestyrelsens ageren over for vandselskaberne skal respektere de grænser, 
der følger af kommunestyrelseslovens regler. Loven indeholder regler om det kommu-
nale styrelses- og beslutningssystem, herunder reglen om, at kommunalbestyrelsen er 
den øverste kompetente og ansvarlige myndighed for alle kommunale anliggender. 
21Det betyder, at kommunerne som ejere af vandselskaber træffer afgørelse som gene-
ralforsamling for vandselskabet ved afstemning ved flertalsafgørelser.22  

3.4.1 Kommunale garantier inden for priskontrol
Vandsektorloven fastslår, at en kommune kan meddele garanti for lån, der optages af 
et vandselskab til finansiering af selskabets investeringsudgifter ved indvinding og di-
stribution af brugsvand samt investeringsudgifter ved kloakering og renseanlæg, i det 
omfang lånet kan indregnes i vandprisen.23 Det er alene vandselskabet – og ikke et 
eventuelt serviceselskab – der udbyder energismarte ydelser, der er omfattet af lånereg-
len. 

Den retlige virkning af Forsyningssekretariatets priskontrol omfatter derfor også lå-
neoptagelsesmulighederne. Formålet med kontrollen og de retlige grænser er at sikre, 

20. Se herom Line Markert, Rikke S. Berth og Klavs V. Gravesen (red.) ”Vandsektorloven med kommenta-
rer”, side 63 og side 70.

21. Kommunestyrelseslovens § 2, stk. 1.
22. Kommunestyrelseslovens § 11, stk. 3 - og vedrørende generalforsamlingen, selskabslovens § 76. 
23. Vandsektorlovens § 16. 
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at vandselskabet begrænses i sine muligheder for at pålægge forbrugerne for høje ud-
gifter på grund af optagelse af lån. 

3.4.2 Kommunelån
Lånebekendtgørelsen24 angiver kriterierne for, hvornår en eventuel garanti skal med-
regnes, samt hvornår der kan ydes garanti.25 Det fremgår af lånebekendtgørelsen, at lø-
betiden for et kommunalt lån som udgangspunkt ikke må overstige sammenlagt 25 
år.26 Der er også muligheder for optagelse af kortfristede lån samt for indgåelse af swap-
aftaler.27 Reglerne i lånebekendtgørelsen gælder også lån, der optages af vandselskaber 
– der efter vandsektorloven er kommunale aktieselskaber, der drives på ikke-kommer-
cielle vilkår – hvis lånet kan henføres til kommunen.28 

Kommunen kan stille garantier for 40-årige lån, der er optaget af et vandselskab til 
finansiering af investeringsudgifter ved indvindig og distribution af brugsvand samt 
investeringsudgifter ved kloakering og rensningsanlæg, i det omfang lånet kan indreg-
nes i vandprisen.29 Rammen svarer til summen af de regnskabsførte udgifter, medmin-
dre der er tale om anlægstilskud, som kommunen afholder til dækning af nærmere an-
givne formål, som kommunen automatisk kan låne til.30 

3.4.2.1 Omfattet af vandselskabernes traditionelle investeringer
Ved vurdering af, om et lån skal henregnes til kommunens låntagning, indgår der føl-
gende kriterier i Økonomi- og Indenrigsministeriets praksis:
• om kommunen yder driftstilskud,
• om der er andre økonomiske forpligtelser for kommunen,
• om kommunen har indflydelse på driften af det kommunale selskab eller 

lignende gennem kommunalt udpegede repræsentanter i bestyrelsen.
Forsyningsvirksomheder, der – som vandselskaberne – er omfattet af hvile i sig selv 
princippet, har som udgangspunkt automatisk låneadgang til investeringsudgifter.31 
Låneadgangen er begrundet i, at området er brugerfinansieret og derfor i princippet 

24. Bekendtgørelse nr. 68 af 25. januar 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. 
25. Bekendtgørelsens § 12 fastslår, at kommunen som udgangspunkt kun kan stille garanti for lån, der op-

fylder vilkårene for kommunal låntagning i bekendtgørelsens § 10.
26. Lånebekendtgørelsens § 10, stk. 1 og 2 samt nærmere om de forskellige lånetyper og de dertil knyttede 

betingelser i vejledningen om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. side 33ff.
27. Lånebekendtgørelsens § 9 og § 10, stk. 4 samt nærmere om de forskellige lånetyper og de dertil knytte-

de betingelser i vejledningen om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. side 40ff.
28. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garan-

tier m.v. side 23 med henvisning til lånebekendtgørelsens § 3, stk. 1, nr. 3.
29. Det fremgår af lånebekendtgørelsens § 12, stk. 4, der accepterer 40-årige lån med kommunale garanti-

er, hvis lånene falder inden for vandsektorlovens § 16.
30. Se lånebekendtgørelsens § 2, stk. 1 samt §§ 16-17.
31. Der er nogle begrænsninger i låneadgangen på gas-, varme- og renovationsområdet ift. de selskaber, 

der ikke er udskilt fra kommunen. Begrænsningen blev indføjet ifm. økonomiaftalen for 2006, se vej-
ledningen om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. side 10ff.
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udgiftsneutralt for kommunen. Det er en betingelse, at lånet optages i samme regn-
skabsår, som afholdelsen af de udgifter, som låneadgangen er betinget af. 

3.4.2.2 Ikke omfattet af kommunens låneramme
Den del af lånene, der optages af et vandselskab iht. vandsektorloven til investerings-
udgifter ved indvinding og distribution af brugsvand og investeringsudgifter ved klo-
akering og rensningsanlæg, samt garantier herfor, henregnes ikke til kommunens lån-
optagning.32 I den udstrækning, der er tale om forsyningsvirksomheder, der drives på 
hvile i sig selv betingelser, hvor der er automatisk låneadgang for kommunens andel, 
indebærer hverken låneoptagelsen eller kommunens eventuelle garanti en belastning 
af kommunens låneramme.33

3.4.2.3 Biogasanlæg m.v. 
Etablering af biogasanlæg som et led i udnyttelse af vandselskabers affaldsressourcer er 
efter praksis en lovlig kommunal aktivitet, som kommunen lovligt kan yde støtte til. 
Der kan imidlertid kun ydes garanti for lån inden for lånebekendtgørelsens rammer 
vedrørende lånetyper og løbetid. For selskaber og lignende, der råder over en byg-
ningsmasse, er det desuden relevant, om kommunen har ydet et betydeligt tilskud i 
anlægsfasen, f.eks. ved vederlagsfrit at stille en grund til rådighed. Lånebekendtgørel-
sen giver også adgang til lånefinansiering af udgifter til installering af elektricitets- el-
ler varmeproducerende anlæg baseret på indenlandske, herunder vedvarende energi-
kilder i ejendomme til sociale, kulturelle og undervisningsmæssige formål.34 Bestem-
melsen nævner ikke sådanne muligheder for vandselskaber som 
forsyningsvirksomheder. 

Kommunen kan kun yde lån til udgifter til opførelse, vedligeholdelse, opretning 
samt forbedring af kollektive energiforsyningsanlæg med tilbehør, herunder lednings-
net. Økonomi- og Indenrigsministeriet antager, at f.eks. opførelse af vindmøller og 
solvarmeanlæg, der tilsluttes elnettet, er en form for et kollektivt elforsyningsanlæg, 
som er omfattet af den automatiske låneadgang.35 Eventuelle investeringer i energi-
smart udstyr, der skal sikre muligheder for deltagelse i smart grid-aktiviteter, vil kunne 

32. Vandsektorlovens § 16 sikrer, at kommunerne kan stille garantier for investeringsudgifter inden for 
vandselskabernes traditionelle funktionen, uden at det belaster kommunens låneramme. Lånebe-
kendtgørelsens § 3, stk. 3.

33. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garan-
tier m.v. side 24.

34. Lånebekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 7.
35. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garan-

tier m.v. side 13.
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sidestilles med de nævnte former for kollektiv elforsyningsanlæg. Ydelse af lån forud-
sætter dog, at aktiviteten ikke er kommerciel.36 

3.5 Kommunale erhvervslove

Den tidligere regering nedsatte i 2003 et udvalg under Økonomi- og Erhvervsministe-
riet med repræsentation fra dette ministerium, der havde formandsposten, samt re-
præsentation fra Finansministeriet, Indenrigs- og Sundhedsministeriet, de kommuna-
le parter samt erhvervsorganisationer, der fik til opgave at komme med anbefalinger 
vedrørende opstramning og præcisering af reglerne for kommunernes adgang til at 
agere på markedet. Udvalget anbefalede kommunernes deltagelse i fælles selskaber 
med private, så længe samarbejdet kunne medvirke til, at offentlige opgaver kom i ud-
bud på markedet.

3.5.1 Loven om kommuners deltagelse i selskaber (548-Loven)
Kommunerne kan deltage finansielt og ledelsesmæssigt i selskaber, der driver virksom-
hed med henblik på salg af produkter og tjenesteydelse, som bygger på kommunal el-
ler regional viden. Loven om kommuners udførelse af opgaver for andre offentlige 
myndigheder og kommuners og regioners deltagelse i selskaber37 fastslår, at den viden, 
som selskabet skal bygge på, skal være oparbejdet i kommunen i forbindelse med løs-
ning af kommunale opgaver, eller være en videreudvikling af en sådan viden.38 Det er 
endvidere en forudsætning, at der er tale om et nyt område, som præsenteres på mar-
kedet. Den relevante ydelse må ikke tidligere have været overladt til private, medmin-
dre særlige omstændigheder taler herfor.39 Det er dog tilladt at afsætte nært sammen-
hængende privat viden samt produkter og tjenesteydelser, der bygger på sådan viden, 
men der må ikke derudover være tale om at drive anden virksomhed.40 

Loven opstiller endvidere en række krav til selskabsformen og den konkrete ind-
flydelse på selskabets ledelse. Det fremgår af loven, at der skal være private ejere, som 
minimum besidder 25 % af selskabets kapital og stemmerettigheder.41 Den forholds-
mæssige kommunale andel af kapitalen og stemmerettighederne kan ikke forøges.42 
Kommunen må ikke deltage med bestemmende indflydelse,43 og den må alene delta-
ge finansielt og ledelsesmæssigt i aktieselskaber, anpartselskaber og andre virksomhe-

36.  Elforsyningslovens § 4 og herom i afsnit ”4.2.2 Begrænsninger for kommunernes deltagelse” side 76. 
37.  Lov nr. 548 af 8. juni 2006 om kommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder og 

kommuners og regioners deltagelse i selskaber.
38.  548-Lovens § 3, stk. 1, 1. pkt..
39.  548-Lovens § 3, stk. 1, 3. pkt.
40.  548-Lovens § 3, stk. 2.
41.  548-Lovens § 4, stk. 1.
42.  548-Lovens § 4, stk. 2.
43.  548-Lovens § 3, stk. 4.
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der med begrænset ansvar.44 Det er endvidere ikke tilladt kommunen at deltage, hvis 
det pågældende selskabs vedtægter giver andre end selskabsorganerne ret til at udpege 
medlemmer af selskabets ledelse.45

Der stilles endvidere krav om, at den ydelse, som selskabet sælger gennemsnitlig 
inden for en 3 årig periode, primært hidrører fra kommunen. Der må højest være tale 
om, at 25 % af omsætningen hidrører fra andre end kommunerne.46 Er andelen høje-
re, indtræder der et krav om, at kommunen skal sælge sine andele af selskabet til pri-
vate til markedsværdi, og de private deltagere i selskabet er pligtigede til at købe ande-
len, hvis ikke andre er interesset.47 I forhold til selskaber, hvor de private ejere besid-
der mindst 50 % af selskabets kapital og stemmerettigheder, og hvor selskabets aktivi-
teter er eksport til løsninger til udlandet, gælder de nævnte strenge krav vedrørende 
den maksimale private andel dog ikke.48

Loven om kommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder og 
kommuners og regioners deltagelse i selskaber49 giver alene kommunerne mulighed 
for at udføre opgaver for andre offentlige myndigheder, hvis opgaverne svarer til dem, 
de kan løse for sig selv. Det er en forudsætning, at opgavernes værdi ikke overstiger 
den tærskelværdi, der konkret er fastlagt ift. offentlige tjenesteydelser.50 Det er endvi-
dere en forudsætning, at opgaverne først har været udbudt.51 

3.5.2 Erhvervsfremmeloven
Erhvervsfremmeloven fastlægger nogle ret restriktive rammer for kommunernes mu-
ligheder for at deltage i erhvervsudviklingsaktiviteter. Loven regulerer kommunens 
adgang til at yde information og rådgivning, deltage i netværksmøder m.v., samt til at 
yde erhvervsservice,52 ligesom den regulerer erhvervsudviklingsaktiviteter, der kan ud-
øves af kommuner, hvis de udøves på en måde, der er til gavn for en så åben kreds, 
som det konkret er muligt.53 Erhvervsfremmeaktiviteterne må ikke være kommerciel-
le, og det er forudsat, at aktiviteterne ikke virker konkurrenceforvridende i forhold til 
det private erhvervsliv. Både erhvervsserviceaktiviteterne og erhvervsudviklingsaktivi-
teterne kan gennemføres i regi af selvstændige juridiske enheder. 

44.  548-Lovens § 3, stk. 6.
45.  548-Lovens § 3, stk. 5.
46.   548-Lovens § 5, stk. 1.
47.  548-Lovens § 5, stk. 2.
48. Det fremgår af bekendtgørelse nr. 675 af 15. juni 2011 om undtagelse af visse virksomheder fra krav i 

lov om kommunernes udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder og kommuners og regio-
ners deltagelse i selskaber § 2, nr. 3.

49.  Lov nr. 548 af 8. juni 2006 om kommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder og 
kommuners og regioners deltagelse i selskaber.

50.  548-Lovens § 2, stk. 1.
51.  548-Lovens § 2, stk. 2.
52. Erhvervsfremmelovens § 12.
53.  Erhvervsfremmelovens § 13.
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3.6 Stoploven - modregning i bloktilskud

Lov om kommunernes afståelse af vandforsyninger og spildevandsforsyninger  – der 
går under betegnelsen stoploven – begrænser kommunernes muligheder for at trække 
værdier ud af vandsektoren. Det er samtidig en lovgivning, der understøtter respekten 
for hvile i sig selv princippet.54 Kommunerne har efter loven kun et begrænset økono-
misk incitament til som ejere af vandselskaber at øge indtjeningen gennem teknologi-
udvikling og modernisering af selskaberne. 

Det er en grundlæggende præmis bag hele vandreformen, som både vandsektorlo-
ven og sektorloven er en del af, at der ikke skal være noget økonomisk incitament for 
kommunen.55 Det fremgår af stoploven, at hvis der er tale om midler, der er anvendt 
i strid med vandsektorlovens krav ift. tilknyttet virksomhed og krav om kommerciel 
drift, betragtes denne anvendelse som uddelinger med de konsekvenser, som følger af 
stoplovens regler.56 

3.6.1 Registrering og indberetning af rådighedsbeløb m.v.
Kommuner skal efter stoploven foretage registreringer af de modtagne uddelinger og 
vederlag, der modtages fra vandselskaberne. Begreberne og restriktionerne modsvarer 
dem, der kendes inden for el- og varmeforsyningslovenes områder, hvor Energitilsynet 
udfører kontrollen.57 

Det er miljøministeren, der efter stoploven fastsætter reglerne om indberetning 
og om dokumentation samt regnskabsføring for forhold, der er omfattet af indberet-
ningspligten. Reglerne skal omfatte en pligt til at indhente erklæringer fra kommu-
nens revisor eller en statsautoriseret revisor.58 

Er den modtagende virksomhed kun delvist ejet af kommunen, skal kommunen 
kun registrere en forholdsmæssig andel af uddelingen eller vederlaget. 

Senest den 1. februar hvert år skal kommunerne indsende de registreringer, som de 
har foretaget i det foregående kalenderår, eller afgive erklæring om, at ingen registre-
ringer har fundet sted.59 Indberetningerne skal angive det samlede beløb, som kom-

54. Det svarer til det, der modregnes i deres bloktilskud efter lov om kommunal udligning og generelle til-
skud ved udlodning inden for el- og varmeforsyningslovene, se lovbekendtgørelse nr. 798 af 24. juni 
2013 § 15.

55. Line Markert, Rikke S. Berth og Klavs V. Gravesen ”Vandsektorloven med kommentarer”, side 191ff.
56. Stoplovens § 7, se herom Line Markert, Rikke S. Berth og Klavs V. Gravesen ”Vandsektorloven med 

kommentarer”, side 194.
57. Se herom i nedenfor i afsnit ”4.2.5 Indberetningspligt” side 89 samt Line Markert, Rikke S. Berth og 

Klavs V. Gravesen ”Vandsektorloven med kommentarer”, side 193.
58. Stoplovens § 9.
59. Stoplovens § 4, stk. 1.
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munen har fået rådighed over og fra, hvornår beløbene har været til rådighed (rådig-
hedsdatoerne).

De nærmere regler, der gælder for indberetninger og afgivelse af erklæringer over 
for Forsyningssekretariatet, blev fastlagt i oktober 2010.60 Det fremgår af bekendtgørel-
sen, at begrebet ’uddelinger’ omfatter:61 

”... enhver form for økonomisk værdi, der tilflyder kommunen, herunder kontante beløb, udbytte, udlod-
ning ved kapitalnedsættelse, kapitalandele, aktier, fysiske aktiviteter, andre økonomiske fordele, fordringer, 
konvertible obligationer m.v., serviceydelser, garantiprovision og støtte til kommunale aktiviteter eller til 
anden kommunal interessevaretagelse, f.eks. bistand til udarbejdelse af vandplaner.”

Hvis ejerkommunen ikke betaler den fulde takst for de ydelser, der modtages fra vand-
selskaberne, betragtes det som en ydelse af økonomisk værdi, der skal indberettes.62 

3.6.2 Overvågning og modregning foretages af Økonomi- og Indenrigsministeriet 
Forsyningssekretariatet er den myndighed, der overvåger overholdelsen af stoploven 
samt vurderer om, hvorvidt det af en kommune indberettede rådighedsbeløb m.v. kan 
godkendes. Praksis er – ligesom sekretariatets øvrige praksis – præget af en meget re-
striktiv kontrol.63

Forsyningssekretariatet fører tilsyn med, om der inden for vandsektorens område 
anvendes midler fra vandselskaber til aktiviteter, der ikke er forbundet med deres drift. 
Sekretariatet, der er indberetningsmyndighed, meddeler de godkendte – eller de af se-
kretariatet med hjemmel i stoploven64 fastsatte rådighedsbeløb m.v. til Økonomi- og 
Indenrigsministeriet. 

Stoploven indebærer, at der sker en modregning i kommunernes bloktilskud, hvis 
kommunerne direkte eller indirekte modtager uddeling fra deres vandselskaber af øko-
nomisk værdi for dem (rådighedsbeløb). Ministeriet beregner og reducerer kommu-
nernes statstilskud, hvis der er foretaget uddeling eller givet et vederlag af økonomisk 
værdi for kommunerne. Der er tale om en modregning med 40 % af den uddeling, der 
er modtaget fra selskabet, hvis kommunen deponerer det modtagne beløb. Deponeres 
beløbet ikke, modregnes der med 60 %. 

3.6.3 Afregning mellem vandselskaber og serviceselskaber 
Forsyningssekretariatet har i september 2013 med henvisning til Naturstyrelsens for-
tolkning af stoploven og vandsektorloven, der forudsætter at der betales en kostpris i 

60. Bekendtgørelse nr. 1212 af 14. oktober 2010 om kommuners indberetninger og erklæringer efter lov 
om kommuners afståelse af vandforsyninger eller spildevandsforsyning § 2.

61. Bekendtgørelsens  § 1, stk. 2.
62. Forsyningssekretariatet har bl.a. fastslået, at kommunernes vejbidrag ikke må være lavere end det, der 

følger af en beregning af de omkostninger, der er forbundet med vandselskabernes ydelser. 
63. Line Markert, Rikke S. Berth og Klavs V. Gravesen (red.) ”Vandsektorloven med kommentarer”, side 

194f. 
64. Stoplovens § 5.
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det indbyrdes forhold mellem vandselskaber og serviceselskaber,65 vurderet, at en afta-
le, der var indgået mellem Vestforsyning Vand A/S og det koncernforbundne service-
selskab i den kommunalt ejede koncern, begrundede en modregning i ejerkommu-
nens bloktilskud af det beløb, der modsvarede avancen (forskellen mellem den betal-
te markedspris og kostprisen).66 Naturstyrelsens fortolkning, der begrunder denne 
modregning, er imidlertid ikke støttet på vandsektorlovens ordlyd eller forarbejder.67

DANVA fremhæver i sin skrivelse, at Naturstyrelsens fortolkning, der begrunder 
modregningen, næppe er i overensstemmelse med de almindelige kommunalretli-
ge regler om kommunal salg af overskudsproduktion, at løsningen er anderledes i 
den indberetningsbekendtgørelse, der anvendes efter el- og varmeforsyningslovens 
regler,68 og at det er i strid med det skatteretlige amslængdeprincip at forudsætte en 
anvendelse af kostpriser. 

3.6.4 Påbud om afvikling af mellemværender meddeles af Miljøministeriet
Miljøministeren har kompetence til at træffe afgørelse om, at forsyningsvirksomhe-
den skal afstå eller afvikle deltagelsen i anden virksomhed, der ikke har nær tilknyt-
ning til forsyningsvirksomheden, og meddeler en frist herfor.69 Miljøministeren har 
med hjemmel i vandsektorloven udstedt en bekendtgørelse om afvikling af de mel-
lemværender, der er mellem ejer og selskab.70 Der er pligt til at sikre en afvikling af 
mellemværendet senest 1. januar 2020. Pligten omfatter ikke lånegarantier.71 

3.7 Det kommunale tilsyn

Økonomi- og Indenrigsministeriet er den øverste myndighed ift. det almindelige kom-
munale tilsyn, der skal udøve kontrol med kommunens overholdelse af de retlige 
grænser. Departementet har fagcentre for Kommunejura og Kommuneøkonomi. Stats-
forvaltningen er en del af det almindelige kommunale tilsyn som den regionale første 
instans. 

Vandselskaber og serviceselskaber er ikke af den kommunale styrelseslov, og der-
med heller ikke omfattet af det almindelige kommunale tilsyn. Det er alene kommu-

65. Se herom i afsnit ”2.5.1.2 Markedsvilkår eller anvendelse af kostpriser?” side 37.
66. Sagen omtales i DANVA’s skrivelse af 23. oktober 2013 til Miljøministeriet ”Afregning mellem vandsel-

skaber og serviceselskaber – opfordring til grundig genovervejelse i Miljøministeriet”.
67. Se om vandsektorlovens § 19, stk. 5 ovenfor i afsnit ”2.5.1.2 Markedsvilkår eller anvendelse af kostpri-

ser?” side 37.
68. Se herom i afsnit ”4.2.5 Indberetningspligt” side 89.
69. Stoplovens § 7, 3. pkt. 
70. Bekendtgørelse nr. 319 af 25. marts 2010 om afvikling af mellemværender mellem kommuner og virk-

somheder.
71. Line Markert, Rikke S. Berth og Klavs V. Gravesen (red.) ”Vandsektorloven med kommentarer”, side 

102ff. 
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nalbestyrelsens ageren – herunder som myndighed og som ejer – der er omfattet af til-
synet.

Tilsynsmyndigheden er subsidiær ift. rekursbehandling. Myndigheden har ved den 
kommunale styrelseslov fået til opgave at vurdere kommunernes overholdelse af lov-
givningen og har efter lånebekendtgørelsen til opgave at vurdere og evt. give samtyk-
ke til låntagning og meddelelse af garantier. 

Alle kan henvende sig til tilsynsmyndigheden. Der er ikke noget krav på at få hen-
vendelser realitetsbehandlet. Tilsynsmyndigheden skal anvende såvel EU-lovgivning 
som national lovgivning i vurderingen af de konkrete sager. 
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KAPITEL 4

Energiforsyningslovenes relevante regler

4.1 Vandselskabers udnyttelse af energiressourcer

De kommunalt ejede vandselskaber har spildevandsslam som et naturligt biprodukt 
fra spildevandsrensningsprocessen. Slammen kan indgå som VE-ressource, både i bio-
gasproduktionen, hvor produktionen integreres i el- og varmeproduktion, og i pro-
duktion af biobrændsler til transporten. Biogasprocessen er blevet anvendt på rens-
ningsanlæggene gennem mere end 100 år til at stabilisere slam. Produktion af biogas 
ved en biologisk anaerob (iltfri) omsætning er udviklet gennem de seneste årtier.

4.2 Elforsyningsloven

Elforsyningsloven regulerer elforsyningssektoren ift. produktion, netvirksomhed (på 
kollektive såvel som direkte elforsyningsnet), transmissionsvirksomhed, forsynings-
pligtig virksomhed m.v.1 

§ 2. Loven finder anvendelse på produktion, transport, handel og levering af elektricitet. 
. . . 
Stk. 4. Klima-, energi- og bygningsministeren kan bestemme, at mindre anlæg eller mindre omfattende akti-
viteter, som er omfattet af loven, helt eller delvis skal undtages fra lovens bestemmelser. 

Elproduktion i forbindelse med spildevandsrensningsanlæg baseret på biogasproduk-
tion og/eller varmeproduktion, er omfattet af elforsyningsloven.2 Det er formålet med 
loven, at den særligt skal fremme en bæredygtig energianvendelse, herunder ved ener-
gibesparelser og anvendelse af kraftvarme og VE (vedvarende og miljøvenlige energi-
kilder). Samtidig skal anvendelsen af loven sikre en effektiv anvendelse af økonomiske 
ressourcer og skabe konkurrence på markeder for produktion og handel med elektrici-
tet.3 Loven skal inden for de nævnte målsætninger sikre forbrugerne adgang til billig 

1.  Gram Mortensen ”Miljøretten bind 6”, 2008, side 450ff. 
2. Det følger af elforsyningslovens § 2, stk. 1. 
3.  Elforsyningslovens § 1, stk. 2.
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elektricitet, og den skal give forbrugerne indflydelse på forvaltningen af elsektorens 
værdier.4 

4.2.1 Godkendelses- og tilladelsesordninger
Lovens godkendelses-/tilladelsesordninger vedrører produktionsanlæg, etablering af 
net og bevillingshavere (autorisationsordning). Den fastlægger rammerne for en bevil-
lingsprocedure, som er baseret på eldirektivets krav om anvendelse af objektive, gen-
nemsigtige og ikke-diskriminerende kriterier.5 Blandt de opregnede kriterier er miljø-
beskyttelse, energieffektivitet og VE. Anlæggets kapacitet har også betydning. Drift af 
elproduktionsanlæg med en elektrisk effekt på over 25 MW forudsætter efter 
elforsyningsloven,6 at driftsherren har en autorisation (bevilling). Der er nogle undta-
gelser fra kravet om indhentelse af tilladelse til etablering og drift af elektricitetsprodu-
cerende anlæg, som er relevante ift. vandselskabernes energiproducerende anlæg. 
Undtagelsen gælder,7 idet alle elproduktionsanlæg med en effekt under 5 MW er frita-
get fra tilladelseskravet (bagatelgrænsen).8  

4.2.2 Begrænsninger for kommunernes deltagelse
Elforsyningsloven tillader i begrænset omfang, at kommuner deltager i selskaber med 
begrænset ansvar i produktion, transport, handel og levering af elektricitet.9 Loven 
fastslår, at kommuner kun kan varetage netvirksomhed med færre end 1.000 tilslutte-
de forbrugere. Hvis kommunerne deltager i anden virksomhed, som har nær tilknyt-
ning til en energivirksomhed,10 skal aktiviteten udøves på kommercielle vilkår i selska-
ber med begrænset ansvar.11 Der er alene hjemmel til at undtage mindre anlæg og 
mindre omfattende aktiviteter helt eller delvist fra lovens bestemmelser. 

Ministeren har udnyttet kompetencen til at regulere kommuners deltagelse i an-
den virksomhed.12 Det fastslås i den udstedte bekendtgørelse, at det bl.a. er en forud-
sætning for en godkendelse af en ’tilknyttet elproduktion’ – der udøves i et selskab, 

4.  Elforsyningslovens § 1, stk. 1.
5. Eldirektivets artikel 7, stk. 2.
6. Elforsyningslovens § 10. Reglen er behandlet af Gram Mortensen, ”Miljøretten bind 6”, side 456f
7. Kraftværksbekendtgørelsens § 1, stk. 2, der blev indføjet som en del af implementeringen af VE-direk-

tivet, jf. bekendtgørelse nr. 1335 af 2. december 2010
8. Fritagelsen fremgår af kraftværksbekendtgørelsens § 1, stk. 2, nr. 1
9.  Elforsyningslovens § 4, stk. 1, 2. pkt. 
10.  Omfanget er præciseret ved bekendtgørelse nr. 1133 af 27. november 2008 om kommuners og Energi-

net.dk’s deltagelse i anden virksomhed, som har nær tilknytning til deres hovedvirksomhed efter elfor-
syningsloven. 

11.  Elforsyningslovens § 4, stk. 3. Se dog bekendtgørelse nr. 358 af 20.5.2003 om undtagelse af anlæg og 
sideordnede aktiviteter fra elforsyningsloven.

12. Bekendtgørelse nr. 1133 af 27. november 2008 om kommuners og Energinet.dk’s deltagelse i anden 
virksomhed, som har nær tilknytning til deres hovedvirksomhed efter elforsyningsloven.
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der drives på kommercielle vilkår i tilknytning til et vandselskab – at den tilknyttede 
virksomhed har:13

”... et væsentligt mindre arbejdsmæssigt og økonomisk omfang end den tilsvarende hovedvirksomhed, og 
som udgangspunkt ikke må overstige halvdelen af omsætningen for denne”.

Kommunerne kan inden for de nævnte rammer deltage i udnyttelsen af VE-kilder, 
hvis udnyttelsen kan foregå, uden at det er nødvendigt at foretage en væsentlig bear-
bejdning af det overskuds- og biprodukt, der er tale om.14 Med godkendelse fra Energi-
styrelsen kan kommunen også deltage i anden tilknyttet virksomhed.15 Styrelsen fører 
tilsyn med, at de rammer, der er opstillet i bekendtgørelse, respekteres af kommuner-
ne.16 Er kommunerne ikke tilfredse med de afgørelser, der træffes, kan afgørelserne på-
klages til Energiklagenævnet.17

4.2.3 Krav om selskabsmæssig adskillelse ift. vandselskaber
Elforsyningsloven fastslår, at aktiviteter, der udføres inden for vandsektorlovens om-
råde, som udgangspunkt skal adskilles fra eventuelle elektricitetsproducerende aktivi-
teter. Den relevante bestemmelse i elforsyningsloven lyder således:18 

”Aktiviteter omfattet af § 2, stk. 1 eller 3, i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold eller 
affaldshåndtering i medfør af lov om miljøbeskyttelse, som udøves i virksomheder omfattet af stk. 1, skal 
være selskabsmæssigt adskilt fra aktiviteter omfattet af denne lov, lov om varmeforsyning eller lov om na-
turgasforsyning. Virksomheder, der producerer elektricitet ved afbrænding af affald, kan dog udøve aktivite-
ter forbundet med affaldshåndtering omfattet af lov om miljøbeskyttelse uden selskabsmæssig adskillelse.”

Energistyrelsen har kompetence til at meddele en dispensation fra kravet.19 Ved stil-
lingtagen til en dispensationsansøgning fra vandselskaber forudsættes det, at det, der 
ansøges om, vedrører eksisterende anlæg og aktiviteter.20 Der skal fortsat efter opnåel-
se af dispensation gennemføres en regnskabsmæssig adskillelse.21

4.2.4 Kommercielle vilkår
De aftaler, der indgås mellem kommunen og det udskilte selskab, skal være indgået på 
markedsbestemte vilkår. Kommunen er pligtig til at sikre det, så der ikke sker udlod-
ning til kommunen selv uden registrering. Det samme gælder for aftaler, der indgås 

13. Bekendtgørelsens § 1, nr. 2.
14. Bekendtgørelsens § 3, stk. 2.
15. Bekendtgørelsens § 4.
16. Bekendtgørelsens § 5.
17. Bekendtgørelsens § 6.
18. Elforsyningslovens § 37a, stk. 4.
19. Elforsyningslovens § 2, stk. 4.
20. Elforsyningslovens § 2, stk. 4.
21. Elforsyningslovens § 85, stk. 2. Denne betingelse fremhæves bl.a. af Energistyrelsen i den dispensati-

on, der meddeles Aarhus Vand A/S  den 6. juli 2012.
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mellem virksomhederne i koncernstrukturen og andre helt eller delvist kommunalt 
ejede virksomheder, der er udskilt fra kommunen. 

4.3 Varmeforsyningsloven 

Slam og biogas, der kan produceres i vandselskaber, er en ressource, der kan anvendes 
til varmeforsyningen som en nyttigørelse af affaldsressourcer. Varmeforsyning er en 
gammel kommunal forsyningsaktivitet, der fortsat er omfattet af hvile i sig selv prin-
cippet. Varmeforsyningsloven22 definerer kollektive varmeforsyningsanlæg som 

”... virksomhed, der driver følgende anlæg med det formål at levere energi til bygningers opvarmning og for-
syning med varmt vand, jf. dog stk. 2:

1) Anlæg til produktion og fremføring af andre brændbare gasarter end naturgas.

2) Anlæg til fremføring af opvarmet vand eller damp fra kraft-varme-værker, affaldsforbrændingsanlæg, in-
dustrivirksomheder, geotermiske anlæg m.v.

3) Fjernvarmeforsyningsanlæg, solvarmeanlæg, affaldsforbrændingsanlæg m.v., herunder kraft-varme-an-
læg med en eleffekt op til 25 MW.

4) Blokvarmecentraler, herunder kraft-varme-centraler med en eleffekt op til 25 MW.

Stk. 2. Kollektive varmeforsyningsanlæg som nævnt i stk. 1 omfatter ikke anlæg til produktion af opvarmet 
vand, damp eller gas, der har en varmekapacitet på under 0,25 MW, eller anlæg til fremføring af opvarmet 
vand, damp eller gas, hvor de produktionsanlæg, der leverer til anlægget, sammenlagt har en varmekapaci-
tet på under 0,25 MW.

Hvis der er tale om en varmeproduktion i forbindelse med spildevandsrensningsan-
læg, der er baseret på biogasproduktion og/eller overskudsvarme, vil den varme, der le-
veres til andre, være omfattet af varmeforsyningsloven.23 Et energismart vandforsy-
ningsanlæg kan karakteriseres som et kollektivt varmeforsyningsanlæg i lovens for-
stand, hvis der er tale om varme, der produceres og/eller transporteres fra anlægget 
med det formål at levere energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt 
vand. Det er dog, som det fremgår af det citerede fra varmeforsyningsloven, en forud-

22. Lovbekendtgørelse nr. 1184 af 14. december 2011 som senest ændret ved lov nr. 903 af 4. juli 2013 - se 
lovens § 2 vedrørende definitionen af kollektive varmeforsyningsanlæg.

23. Det følger af varmeforsyningslovens § 2, stk. 1 og stk. 3. 
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sætning for at anlægget er omfattet af lovens regler, at det pågældende anlæg har en 
varmekapacitet på ikke under 0,25 MW (svarende til ca. 40 m3 biogas i timen).24 

Hvis derimod anlægget producerer/transporterer til procesformål eller til transport-
sektoren, er anlægget ikke omfattet af varmeforsyningslovens regler.25 

4.3.1 Kommunale ejerforhold
Det er forudsat i varmeforsyningsloven, at kommuner kan eje varmeforsyningsvirk-
somhed.26 Det er antaget såvel i Indenrigsministeriets praksis som af Energistyrelsen, 
at varmeforsyningsloven ikke er hjemmelsgrundlaget for kommuners aktiviteter på 
området. Det er derimod kommunalfuldmagtsreglerne, der sikrer den nødvenige 
hjemmel.

4.3.2 Krav om selskabsmæssig adskillelse
Varmeforsyningsloven fastslår, at aktiviteter, der udføres inden for vandsektorlovens 
område, som udgangspunkt skal adskilles fra eventuelle varmeproducerende aktivite-
ter. Den relevante bestemmelse i loven lyder således:27 

”Aktiviteter omfattet af § 2, stk. 1 eller 3, i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold eller 
affaldshåndtering i medfør af lov om miljøbeskyttelse, som udøves i virksomheder omfattet af stk. 1, skal 
være selskabsmæssigt adskilt fra aktiviteter omfattet af denne lov, lov om elforsyning eller lov om naturgas-
forsyning. Affaldsforbrændingsanlæg kan dog udøve aktiviteter forbundet med affaldshåndtering omfattet 
af lov om miljøbeskyttelse uden selskabsmæssig adskillelse.

Der er indføjet en dispensationsbestemmelse svarende til den, der indgår i elforsy-
ningsloven.28 

Det fremgår af bemærkningerne til det forslag til ændring af varmeforsyningslo-
ven, der blev vedtaget 8. juni 2012 til gennemførelse af dele af den energipolitiske af-
tale af 22. marts 2012,29 at de hidtil gældende regler gør det unødigt administrativt be-
lastende for vandselskaber at udnytte energien f.eks. fra spildevandsslam. Lovændrin-
gen sikrede en kompetence for klima-, energi- og boligministeren til at dispensere fra 
kravet om adskillelse af vand- og spildevandsaktiviteter fra varmeforsyningsaktivite-
ter, hvis  der er tale om ”særlige hensyn”, der vil gøre det lettere for vandselskaberne 

24. Den såkaldte bagatelgrænse.
25. Denne afgrænsning kommer bl.a. til udtryk i Økonomi- og Indenrigsministeriets skrivelse af 12. marts 

2012 (j.nr. 1004579) til Vesthimmerlands Kommune i besvarelsen af et spørgsmål om kommunal ga-
rantistillelse til biogasanlæg. 

26. Det fremgår forudsætningsvis af lovens kapitel 4 b (§§ 23f-i samt §§ 23k-m), der regulerer overdragelse 
og udskillelse af virksomheder, hvori kommuner deltager.

27. Varmeforsyningslovens § 23 m, stk. 4.
28. Varmeforsyningslovens § 23 m, stk. 8.
29. Lov nr. 577 af 18. juni 2012 om ændring af lov om varmeforsyning, lov om elforsyning og byggeloven 

(Biomassebaseret varmeproduktion på centrale kraft-varme-anlæg og udvalgte barmarksværker, undta-
gelse af forbrænding af farligt affald fra prisloftbestemmelserne og forbud mod installation af olie- og 
naturgasfyr til bygningsopvarmning m.v.) § 1, nr. 12.
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at udnytte deres overskudsvarme. I lovbemærkningerne forklares den nye dispensati-
onsbestemmelse på følgende måde: 

”Med særlige hensyn tænkes på tilfælde, hvor varmeproduktionen har et begrænset omfang og en nær til-
knytning til hovedaktiviteten, som f.eks. ved udnyttelse af energien fra behandling af spildevandsslam på 
vandselskaber. I så fald vil det ikke være rationelt at udskille varmeproduktionsaktiviteterne i et særskilt sel-
skab. De ekstra omkostninger og administrative byrder, der er forbundet med stiftelsen og driften af et selv-
stændigt selskab, kan gøre udnyttelse af overskudsvarme uattraktivt. Efter § 20, stk. 1, vil som udgangspunkt 
alle nødvendige omkostninger til udnyttelse af overskudsvarme, heriblandt omkostninger til etablering og 
driften af et særskilt selskab, kunne indregnes i varmeprisen. Prisen på overskudsvarme vil i så fald dog kun-
ne blive for høj i forhold til substitutionsprisen for et fjernvarmenet for at kunne anvende overskudsvarmen. 
Det vil medføre, at overskudsvarmen ikke udnyttes, som vil være i strid med formålet, nedlagt i § 1 i lov om 
varmeforsyning, samt Danmarks generelle klima- og energipolitiske målsætninger. I sådant et tilfælde, vil 
der kunne gives dispensation fra udskillelseskravet i § 23 m, stk. 4.

Som eksempler af tilfælde, hvor varmeproduktionen kan have et begrænset omfang og en nær tilknytning til 
hovedaktiviteten, kan nævnes produktion eller levering af opvarmet vand fra biogas fra spildevandsslam el-
ler ved afbrænding af slammet, indvinding eller levering af opvarmet vand fra drikkevand og spildevand el-
ler udnyttelse af varme fra solpaneler på vandværker eller spildevandsanlæg. Om der kan gives dispensation 
fra udskillelseskravet i forhold til disse aktiviteter, vil ske ud fra en konkret vurdering.

Forslaget skal ses i sammenhæng med miljøministerens lovforslag L 149, som blev fremsat den 29. marts 
2012. Miljøministerens lovforslag ændrer bl.a. vandsektorlovens krav om selskabsmæssig adskillelse af 
vand- eller spildevandsaktiviteter fra energiaktiviteter til et krav om regnskabsmæssig adskillelse. Formålet 
hermed er at gøre det administrativt lettere for vandselskaber at udnytte energien fra behandling af spilde-
vandsslam.

Kravet om selskabsmæssig adskillelse af vand- eller spildevandsaktiviteter fra energiaktiviteter er også fast-
lagt i § 37 a, stk. 4, i lov om elforsyning. Lov om elforsyning indeholder i § 2, stk. 4, allerede en hjemmel 
for ministeren til at undtage mindre anlæg eller mindre omfattende aktiviteter fra bestemmelser i lov om el-
forsyning.

Hvis klima-, energi- og bygningsministeren har givet dispensation fra udskillelseskravet i § 23 m, stk. 4, vil 
aktiviteter omfattet af § 20, stk. 1, i lov om varmeforsyning som udgangspunkt stadig skulle holdes regn-
skabsmæssigt adskilt fra andre aktiviteter. Dette vil kun være anderledes, når Energitilsynet har truffet afgø-
relse om, at aktiviteterne ikke skal holdes regnskabsmæssigt adskilt. Det kan Energitilsynet eksempelvis gøre, 
når virksomheden ikke har fortjeneste for øje og vil anvende eventuelle indtægter fra andre aktiviteter til at 
nedsætte varmeprisen. Der henvises til de almindelige bemærkningers afsnit 2.1.2. Energitilsynet vil i øvrigt 
kunne gøre det samme i tilfælde, hvor virksomheden er omfattet af kravet om selskabsmæssig adskillelse i 
lov om elforsyning og er dispenseret fra dette krav.

Opnår en virksomhed dispensation fra både klima-, energi- og bygningsministeren og Energitilsynet, vil virk-
somhedens energiaktiviteter skulle behandles som aktiviteter, der udføres som led i spildevandsaktiviteter og 
midler fra energiaktiviteter som midler, der stammer fra aktiviteter omfattet af lov om vandsektorens orga-
nisering og økonomiske forhold.”

Den nye kompetence er blevet anvendt til at meddele tilspensationer. Der skal fortsat 
gennemføres en regnskabsmæssig adskillelse for herved at sikre, at den prisbestemmel-
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se i varmeforsyningsloven, der fastslår at gassen og varmen skal leveres til omkost-
ningsbestemt pris, respekteres.30

4.3.3 Prioritering af vedvarende energiudnyttelse
Varmeforsyningsloven har til formål at fremme den mest samfundsøkonomiske, her-
under miljøvenlige, anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning med 
varmt vand m.v.31 Der skal efter lovens formålsbestemmelse så vidt muligt være tale 
om anvendelse af affald i kraftvarmeproduktion, da samproduktion sikrer den mest 
optimale energiudnyttelse af affaldet. 

Loven fastslår imidlertid, at målsætningen om at formindske energiforsyningens 
afhængighed af fossile brændsler er subsidiær ift. realiseringen af formålet om den 
mest samfundsøkonomiske anvendelse af energi. 

4.3.4 Godkendelse af udvidelser, ændringer og nye anlæg
Varmeforsyningsloven fastlægger restriktioner ift. at foretage ændringer i de eksiste-
rende forsyningsressourcer (naturgas hhv. affald) som fastlagt ved en områdeafgræns-
ning i 1990’erne.32 Etablering og ændring af fjernvarmeforsyningsanlæg skal godken-
des af kommunerne efter de bestemmelser, der er fastlagt i varmeforsyningsloven og 
projektbekendtgørelsen. Planlægningen og godkendelsen af konkrete projekter skal 
baseres på en række forudsætninger vedrørende brændselsvalget, produktionsform og 
områdeafgrænsning. 

Kommunerne skal foretage en konkret vurdering af et ansøgt projekts samfunds-
økonomiske betydning og sikre, at det ikke ændrer på områdeafgrænsningen mel-
lem naturgasforsyningen og fjernvarmeforsyningen. Der er hermed fastlagt retlige be-
grænsninger for konvertering fra de eksisterende ressourcer. Projektbekendtgørelsen 
fastslår, at kommunerne ved stillingtagen til ansøgninger vedrørende udvidelse af var-
meproduktionskapaciteten på anlæg, der leverer varme til et fjernvarmesystem, der 
forsynes af et eksisterende decentralt naturgasbaseret kraftvarmeværk eller varmean-
læg, er begrænset ift. valg af andre råstoffer end naturgassen. Kommunerne kan kun 
godkende anvendelse af CO2-afgiftsfrie brændsler, såfremt der er tale om en udvidelse, 
der er nødvendiggjort af et øget varmebehov, og såfremt det anlæg, som skal godken-
des til anvendelse af den CO2-frie brændsel, alene er dimensioneret til at dække det 
øgede varmebehov.33 Reglen er et eksempel på, at statens indtægtsbehov fortrænger 

30. Denne betingelse fremhæves af Energistyrelsen i den dispensation, der meddeles Aarhus Vand A/S  den 
6. juli 2012.

31.  Varmeforsyningslovens § 1, der er af Gram Mortensen og Aagaard Truelsen, ”Miljøretten bind 6”, side 
349f.

32. Ellen Margrethe Basse ”Vedvarende energi – de lovgivningsmæssige rammebetingelser”, side 199ff.
33. Projektbekendtgørelsens § 15, stk. 4. Forbuddet mod at udskifte afgiftsbelagt med afgiftsfrit brændsel 

var en del af den energipolitiske aftale af 29. marts 2004.
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den VE-politiske dagsorden. Kommunerne kan på vegne af et anlæg ansøge Energisty-
relsen om en dispensation fra de nævnte restriktive betingelser, så kommunen tillæg-
ges kompetence til at dispensere.34 Der er også barrierer ift. omstillingen fra individu-
el naturgas til fjernvarme.35 

4.3.5 Generelle principper for diskontorenteberegning
Projektbekendtgørelsen blev ændret i november 2013. Ændringen havde bl.a. til for-
mål at fastlægge, at den af Finansministeriet senest udmeldte diskontorente skal an-
vendes ved de samfundsøkonomiske vurderinger eller analyser, som vedlægges ansøg-
ninger. Ved samfundsøkonomiske vurderinger af energismarte projekter, som offent-
ligretlige organer er involveret i, skal der tages udgangspunkt i priskontrolmyndighedens 
beregningsmetode, som styrelsen (via Finansministeriet) har udmeldt. Finansministe-
riet anvender i dag 4 % i de første 35 år, 3 % for årene mellem 35 og 70 år, og 2 % for 
årene efter år 70. 

4.3.6 Hvile i sig selv princippet og prisregulering
Varmeforsyningslovens hvile i sig selv princip og prisregler finder anvendelse på såvel 
kommunale som private anlæg36 i situationer, der ikke er dækket af varmeforsynings-
lovens prisbestemmelser. De konkrete varmepriser skal efter loven være rimelige37 og 
de skal respektere substitutionsprincippet. Der kan over for forbrugerne kun opkræves 
den laveste af følgende to priser: 1) den omkostningsbestemte pris inklusive overskud, 
og 2) substitutionsprisen.38 Loven udelukker ikke, sådan som hvile i sig selv princip-
pet, at der er udækkede omkostninger. Energitilsynet kan gribe ind over for urimelige 
priser.39  

4.3.6.1 Accept af begrænset overskud
I varmeforsyningsloven og den i medfør af loven udstedte afskrivningsbekendtgørelse 
tillades der et begrænset overskud, der beregnes ud fra den indskudte kapital.40 Energi-

34. Projektbekendtgørelsens § 28. 
35. Energistyrelsens ”Oplæg om konvertering fra individuel naturgas til fjernvarme”.
36. Varmeforsyningslovens prisregler blev delvist ændret som en opfølgning på Energiaftalen fra marts 

2012, se lov nr. 577 af 18. juni 2012. Ændringen er ikke relevant ift vandselskabernes evt. levering af 
varme. 

37. Varmeforsyningslovens § 21, stk. 4.
38. Ellen Margrethe Basse ”Vedvarende energi – de lovgivningsmæssige ramebetingelser” side 242ff. og 

247.
39. Varmeforsyningslovens § 21.
40. Varmeforsyningslovens § 20, stk. 1 og 2, samt bekendtgørelse nr. 175 af 18. marts 1991 om driftsmæs-

sige afskrivninger, henlæggelser til nyinvesteringer og forrentning af indskudskapital ifølge lov om var-
meforsyning (afskrivningsbekendtgørelsen). Om fortolkningen af bestemmelsen se Energistyrelsens af-
gørelse af 26 juni 2012, jnr. 4/0920-0303-0052 vedrørende Forrentning af indskudskapital 2003-2010 i 
EnergiGruppen Jylland Varme A/S.
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styrelsen efterprøver, om indregningen af sådanne forretninger vil medføre urimelige 
priser. Denne accept af et vist overskud er ikke en del af priskontrollen efter vandsek-
torlovens bestemmelser. 

4.3.6.2 Accept af fortjeneste fra varmeforsyning baseret på biogas i særlige situationer
Som opfølgning på aftalen om Grøn Vækst blev der indføjet en undtagelse til prisreg-
len i varmeforsyningsloven. Undtagelsen fremgår af bekendtgørelsen om undtagelse 
af biogasanlæg og blokvarmecentraler fra varmeforsyningslovens prisbestemmelser.41 
Ordningen skal fremme nyttiggørelsen af biogas til erstatning for naturgas.  

Energitilsynet skal efter bekendtgørelsen give dispensation til anlæg, når de betin-
gelser, der er opregnet i bekendtgørelsen, er opfyldt. Bekendtgørelsen fastslår således, 
at der er et krav på at opnå dispensation fra varmeforsyningslovens prisbestemmelser, 
hvis biogassen leveres til et kraftvarmeanlæg, der er omfattet af prisbestemmelserne i 
varmeforsyningsloven, og det pågældende anlæg har andre aftagemuligheder – f.eks. 
naturgas eller biomasse. Evt. spids- og reservelastkedler til kraftvarmeanlægget kan ik-
ke betragtes som en anden aftagemulighed. Biogassen skal med andre ord være kon-
kurrenceudsat for at opnå en dispensation. Man vil sikre, at hvile i sig selv princippet 
ikke bliver ophævet for de biogasanlæg, der ikke har nogen reelle konkurrenter.

Ansøgningen skal indsendes til Energistyrelsen. Ansøgningen skal ledsages af doku-
mentation for, at betingelserne for dispensation er opfyldt. Kraftvarmeanlægget skal 
bistå biogasanlæggets ejer med sagsoplysningen ved at fremsende de nødvendige op-
lysninger, herunder om andre aftagemuligheder. Hvis der opnås en dispensation, kan 
biogasanlægget levere biogas på almindelige konkurrencebetingelser. 

4.4 Indberetning efter el- og varmeforsyningslovene

Elforsynings- og varmeforsyningslovene pålægger kommunerne at registrere enhver 
overførsel af økonomisk værdi, som sker fra enkeltvirksomheder eller koncernstruktu-
rer, hvori der indgår eller har indgået elforsyningsaktiviteter.42 Reglerne er blevet præ-
ciseret i indberetningsbekendtgørelsen.43   

41. Bekendtgørelse nr. 1332 af 2. december 2010. Den trådte i kraft den 6. december 2010.
42. Elforsyningslovens § 37, stk. 1 og varmeforsyningslovens §§ 23 l og 23 m samt Energistyrelsens ”Vej-

ledning om elforsyningslovens §§ 37 og 37 a og varmeforsyningslovens §§ 23 l og 23 m og tilhørende 
bekendtgørelse nr. 1730 af 21. december 2006”. 

43. Bekendtgørelse nr. 1297 af 15. december 2008 om kommuners indberetning og erklæringer efter elfor-
syningslovens §§ 37 og 37 a og varmeforsyningslovens §§ 23 l og 23 m.
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4.4.1 Kravene til indberetninger

Det fremgår af indberetningsbekendtgørelsen,44 at ”kommunen” hvert år senest den 1. 
februar har pligt til at afgive en erklæring til Energitilsynet om, hvorvidt der i det fore-
gående kalenderår i vandselskaber har været anvendt midler, der stammer fra aktivite-
ter omfattet af elforsyningslovens, varmeforsyningslovens, lov om kommunal fjern-
køling eller naturgasforsyningslovens regler. Ved kommunen forstås alle dele af den 
kommunale forvaltning, herunder forsyningsenheder og eventuelle serviceenheder. 

Energitilsynet har mulighed for at bede kommunerne om yderligere dokumentati-
on for størrelsen af de registrerede uddelinger og vederlag og for de registrerede rådig-
hedsdatoer.45 

4.4.1.1 Hvem skal indberette?
Pligten til at afgive indberetning omfatter de vandselskaber, som kommunen har ejet 
helt eller delvist i det forudgående kalenderår, og som er omfattet af elforsyningslo-
vens regler, eller som ejer varmefremføringsanlæg, eller som direkte eller indirekte ejer 
andele i de nævnte virksomheder. Erklæringspligten indtræder endvidere, såfremt de 
pågældende virksomheder indgår i en koncernstruktur, der tillige varetager aktiviteter 
forbundet med vandforsyningsanlæg, spildevandsanlæg eller affaldshåndtering.  

Det er både kommunerne og selskaberne, der er pligtige at foretage indberetninger-
ne. Indberetningspligten for spildevandsselskaber er begrundet med, at der ikke gæl-
der nogen bagatelgrænse i elforsyningsloven. Derfor er enhver form for elproduktion, 
som er direkte eller indirekte ejet af en kommune, omfattet af indberetningspligten.46

4.4.1.2 Registreringspligt ved omstrukturering m.v.
Energitilsynet fastslog i 2011 i en forespørgsel om der foreligger en registreringspligt 
ved overførelse af midler og selskabsmæssig omstrukturering efter elforsyningslovens47 
og varmeforsyningslovens48 regler. Tilsynet udtaler, at såfremt en kommune eller et 
selskab uden for koncernen modtager midler fra et indberetningspligtigt selskab, vil 
denne overførsel af midler være registreringspligtig. Det gælder uafhængigt af, om 
midlerne vil blive anvendt inden for samme forsyningsområde, som midlerne oprin-
deligt stammer fra. Det afgørende for, om der er en registreringspligt er, om midlerne 
overføres fra koncernen, hvori de indberetningspligtige aktiviteter ligger, til et andet 
selskab uden for koncernen eller til kommunen. Hvis et selskabsmæssigt udskilt forsy-

44. Bekendtgørelsens § 4.
45. Elforsyningslovens § 37, stk. 6. 
46. Det oplyses i Energistyrelsens afgørelse af 20. april 2012, j.nr. 4-0604-0200-0009 ”Afgørelse om kom-

munernes årlige indberetninger om modtagne vederlag fra el- og varmevirksomhed i 2011”, side 2. 
47. Elforsyningslovens § 37.
48. Varmeforsyningslovens § 23 l.
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ningsselskab tilbageføres til den kommunale forvaltning, indtræder der også en regi-
streringspligt.49 

4.4.1.3 Fritagelse for indberetningspligten
Afståelsesbegrebet i elforsyningslovens regel om indberetningspligt omfatter ikke fusi-
oner i det omfang, hele vederlaget består i aktier i det fortsættende selskab,50 dvs. hvis 
de ejere, der direkte eller indirekte har ejerandele i de virksomheder, der berøres af den 
selskabsmæssige omstrukturering, ikke opnår andet vederlag end direkte eller indirek-
te ejerandele i samme indbyrdes forhold i den virksomhed eller de virksomheder, der 
består efter den selskabsmæssige omstrukturering. Fritagelsen for indberetningsplig-
ten for vandsektoren er betinget af, at virksomheden eller virksomhederne er omfattet 
af stoploven. Det er yderligere en betingelse, at der i de udspaltede virksomheder ikke 
er anvendt eller medfulgt midler, som stammer fra aktiviteter omfattet af elforsyning-
loven, varmeforsyningsloven, lov om kommunal fjernkøling eller naturgasforsynings-
loven. Kommunen afgiver i forbindelse med en spaltninger en erklæring til Energitil-
synet om, at der ikke i de udspaltede virksomheder er anvendt eller medfulgt midler 
elforsyningslovens regler.51

4.4.2 Indberetninger vedrørende vandsektorens energiproduktion
I 2011 konstaterede Energitilsynet, at vandselskaber producerede energi i stort om-
fang, og at kun 2-3 af de største producenter havde foretaget den pligtige indberet-
ning.52 

I 2012 fastslog Energitilsynet, at man sammen med Energistyrelsen, Naturstyrelsen, 
DANVA, Kommunernes Landsforening og Økonomi- og Indenrigsministeriet arbejder 
med at udforme en hensigtsmæssig løsning for vandselskabernes indberetning.53 Ener-
gitilsynet oplyste, at der kun var ét af vandselskaberne med elproduktion, der havde 
foretaget en selskabsmæssig udskillelse i 2012, og at to selskaber havde opnået dispen-
sation fra kravet om selskabsmæssig udskillelse. Mange flere selskaber havde imidler-
tid elproduktion – en række af dem havde oplyst, at de havde indsendt ansøgning til 
Energistyrelsen. Energitilsynet beskriver herefter de forskelle, der er tale om i spilde-
vandsselskabernes processer, som i nogle selskaber kan gøre det vanskeligt at sondre 

49. Energitilsynets skrivelse af 19. december 2011, ”Fortolkning af reglerne om kommunernes registre-
ringspligt”, j.nr. 4/0720-0200-0227.

50. Elforsyningslovens § 37, stk. 2. 
51. Elfrosyningslovens § 37, stk. 3 sammenholdt med § 37b.
52. Det omtales i DANVA’s juridiske notat af 23. februar 2012 ”Energiproduktion – modregning i bloktil-

skuddet”.
53. Se Energistyrelsens afgørelse af 20. april 2012, j.nr. 4-0604-0200-0009 ”Afgørelse om kommunernes år-

lige indberetninger om modtagne vederlag fra el- og varmevirksomhed i 2011”, side 2. 
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mellem henholdsvis spilevandsbehandling og elproduktion. Tilsynet formulerer det 
på følgende måde:54

”... nogle spildevandsselskaber har integrerede elproduktionsformer, hvor hele spildevandsanlægget er byg-
get op omkring eksempelvis en gasmotor, mens andre selskaber ejer et stort grundareal, hvor der er placeret 
en elproducerende vindmølle. I de mere integrerede elproduktionsformer kan der være forskel på, hvor klart 
der kan sondres mellem selve elaktiviteten og spildevandshåndteringen.Et eksempel herpå kan være rådne-
tanke, hvori der frigives biogas til varme og elproduktion. Selve rådnetanken indgår både i elaktiviteten og i 
spildevandshåndteringen, idet biogassen, der omdannes til varme, anvendes til at reducere spildevands-
slammets rumfang og til at optimere frigivelsen af biogas, samtidig med at biogassen omdannes til el. Såle-
des vil der være dele af processen, som både indgår i spildevandshåndteringen og elaktiviteten. Dette kan 
bidrage til et uklart billed for, hvornår en udgift henhører til elaktiviteten henholdsvis spildevandshåndte-
ringen.” 

Energitilsynet tilføjer i sin 2012-afgørelse, at man har kendskab til, at selve mængden 
af energiproduktion kan variere i et væsentligt omfang. Det medvirker til at give for-
skelligartede omkostningsstrukturer i de elproducerende spildevandsselskaber.55 Det 
tilføjes, at en regnskabsmæssig adskillelse forudsætter en form for ”åbningsbalance” 
for de to områder (spildevandsbehandling hhv. elproduktion), hvor anlægsomkost-
ninger til f.eks. administration, drift og vedligeholdelse er opgjort. De nævnte forhold 
gør det vanskeligt at foretage en fordeling af udgifterne mellem de to kategorier af ak-
tiviteter i spildevandsselskaberne.56 I sin 2012-afgørelse fastslår Energitilsynet til oplys-
ning for kommuner og vandselskaber:57 

“I det omfang et overskud på elaktiviteten måtte blive anvendt til nedsættelse af taksterne på spildevands-
området (som en del af Forsyningssekretariatets regulering med prisloft mv.) vil dette automatisk føre til, at 
kommunens bloktilskud vil skulle reduceres med en andel (40 eller 60 %) af det pågældende overskud.”

4.4.3 Regnskabsmæssig adskillelse og dokumentationspligt

Inberetningsbekendtgørelsen angiver meget detaljeret de krav, der er vedrørende bog-
føring og regnskabsaflæggelse.58 Kommunen skal ved en erklæring godtgøre, at der ik-
ke anvendes midler, der stammer fra aktiviteter omfattet af elforsyningsloven, varme-
forsyningsloven, lov om kommunal fjernkøling eller naturgasforsyningsloven til akti-
viteter, der henhører under vandsektorlovens område.59 Midler, der anvendes til 
serviceaktiviteter skal holdes bogføringsmæssigt adskilt fra andre midler i virksomhe-
den. 

54. Se Energistyrelsens afgørelse af 20. april 2012, side 3 (punkt 23). 
55. Se Energistyrelsens afgørelse af 20. april 2012, side 3 (punkt 24). 
56. Se Energistyrelsens afgørelse af 20. april 2012, side 3 (punkt 25). 
57. Se Energistyrelsens afgørelse af 20. april 2012, side 3 (punkt 26). 
58. Bekendtgørelsens §§ 6-7 samt § 10.
59. Bekendtgørelsens § 9.
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4.4.4 Markedspriser

Energiselskaberne, der anvender serviceselskaber, skal ifølge indberetningsbekendtgø-
relsen afregne til markedsprisen, selvom prisen overstiger de faktiske omkostninger.60 
De kan ikke afregne til de faktiske omkostninger, såfremt omkostningerne overstiger 
markedsprisen. 

4.4.5 Modregning i bloktilskud
Uddelinger og vederlag modregnes i det bloktilskud, som de relevante kommuner 
modtager fra staten efter samme principper, som dem, der anvendes efter stoploven 
ved overførsler inden for vandsektoren.61 

4.5 Adgang til elnettet

Energiforsyningen er som udgangspunk baseret på transport af el-, varme- og naturgas 
gennem net. For at kunne blive tilsluttet sådanne net er der dels nogle forudsætninger 
vedrørende tekniske standarder m.v. der skal opfyldes, dels skal der foreligge en accept 
fra nettets ejer. Lovgivningsmæssigt kan adgangen fremmes gennem offentligretlige 
forpligtelser for netejeren til at tilslutte de anlæg, der opfylder de givne tekniske krav 
(og fsva. biogas kvalitetskrav, hvis der er tale om naturgasnettet). Anlæggene kan f.eks. 
tilkobles nettet mod betaling af indfødningstarif og sikring af den forudsatte balance-
ring af in- og output.62 Aktuelt er det primært adgangen til elnettet, der er relevant.

Danmark gennemførte lovgivning, der sikrede en ret til at blive tilkoblet elnettet, 
før det var obligatorisk efter eldirektivet.63 I dag har alle markedsaktører et retskrav på 
adgang til det kollektive net på lige vilkår. Adgangen omfatter netadgang både mht. at 
levere og mht. at modtage elektricitet.64 Det er netvirksomheden eller transmissions-
virksomheden, som fastsætter spændingsniveauet. Ift. grænsehandel er adgangen re-
guleret ved grænsehandelforordningen. VE-direktivet pålægger bl.a. medlemsstaterne 
at sikre VE adgang til transmissions- og distributionsnettet på tværs af landegrænser. 

4.5.1 Prioriteret netadgang
Elforsyningsloven giver en prioriteret adgang for VE-elektricitet (inkl. miljøvenlige 
brændsler) og til elektricitet produceret på decentrale kraftvarmeanlæg.65 Til gengæld 

60. Bekendtgørelsens § 8 og § 11.
61. Se i øvrigt nedenfor i afsnit ”4.4.7 Indberetningspligt” on page <?>.
62. Elforsyningslovens § 24 fastlægger retten for enhver til at anvende det kollektive net imod betaling. 
63. Netadgangen blev indført i 1996 i den tidligere elforsyningslovs § 9 d.
64. Elforsyningslovens § 24, som behandles af Gram Mortensen i ”Miljøretten bind 6,” s. 469f.
65. Elforsyningslovens § 27 c, stk. 5.
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har den pågældende elektricitetsproducent ikke krav på at kunne afsætte til Energinet.
dk.66  

Efter bekendtgørelsen om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af eltrans-
missionsnettet (”systemansvarsbekendtgørelsen”) kan Energinet.dk (som den syste-
mansvarlige) begrænse adgangen til det kollektive net for elproduktionsanlæg, der 
producerer VE-elektricitet eller anvender affald som brændsel. Det forudsætter, at en 
sådan foranstaltning er begrundet i behovet for at garantere det nationale elforsy-
ningssystems sikkerhed og elforsyningssikkerheden.67 Foranstaltningerne skal indbe-
rettes til Energistyrelsen, og Energinet.dk skal ved indberetningen oplyse, hvilke ud-
bedrende foranstaltninger, som Energinet.dk agter at træffe for at forebygge uhensigts-
mæssige begrænsninger.

4.5.2 ”Smart grid” og ”Smart energy”
Anvendelsen af ”Smart Grids” er baseret på, at forbrugerne skal kunne se fordelene ift. 
bl.a. de besparelser, der kan opnås gennem prisbevidst forbrug. Derfor indgår der for-
udsætninger om dynamiske priser (time-of-use-prising) i udviklingskonceptet. Regler-
ne om intelligente net (”Smart Metering”) er begrundet bl.a. i forbrugerhensyn. Ud-
gangspunktet er, at ”Smart Grids”, kombineret med VE-kilder, varmepumper og intel-
ligente målere kan øge forbrugernes bevidsthed om, hvilken energi, de køber og 
hvornår. Det fastslås i eldirektivet, at der bør være mulighed for at indføre intelligen-
te målesystemer, og at medlemsstaterne kan anvende sådanne målere til fremme af 
energieffektivisering.68

Vandselskaberne vil kunne have en funktion i fremtidens intelligente el-system. 
Det er et system, hvor forbrugere også kan være producenter, og hvor alle distribuere-
de ressourcer er aktive komponenter i elsystemet. Der foreligger bl.a. to fælles rappor-
ter fra Energinet.dk og Dansk Energi om de muligheder, der er for at øge forsynings-
sikkerhed og prisstyret forbrug i elsystemet gennem et sådant intelligent elsystem.69 

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet udsendte i april 2013 ”Smart Grid-Strate-
gi – fremtidens intelligente energisystem”, der omfatter alle energiformer (smart ener-
gy), og som skal sikre, at de vedvarende eneriressourcer udnyttes omkostningseffek-
tivt. Vandselskaberne vil kunne have en rolle i et sådant fremtidigt intelligent energi-
system både som fleksible energiforbrugere, som energiproducenter og som indehave-
re af lagringskapacitet for et energisystem baseret på flukturerende vind- og solenergi.

66. Jf. herom i afsnit “6.2.5 Aftagepligt for Energinet.dk” s. 227
67. Systemansvarsbekendtgørelsens § 8 c, som blev indføjet som en del af gennemførelsen af VE-direktivet. 
68. Eldirektivet præambel betragtning 55 hhv. dets artikel 3, stk. 11.
69. ”Smart Grid Danmark” fra 2010 samt ”Smart Grid Danmark 2.0” fra maj 2013. 
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KAPITEL 5

Forvaltningsretlige regler og principper

I kapitlet ses der på de myndigheder, der har kompetence til at regulere vandselskaber-
ne og deres eventuelle energiproduktion. Staten kan kun regulere kommunerne i den 
udstrækning, der er hjemmel i lovgivningen, jf. grundlovens § 82. Grundloven har be-
tydning for statens ageren i forhold til kommunerne. Cirkulærer er ikke bindende for 
kommunerne. De kan være bindende for kommunerne, hvis der er det fornødne rets-
grundlag til at binde kommunerne i den relevante lovgivning. Vejledninger er ikke 
egentlige retsregler. De er derfor kun, som navnet angiver, vejledende. 

De forvaltningsretlige principper har betydning for statens og for kommunernes 
myndighedsudøvelse over for vandselskaberne. Kompetencerne kan kun anvendes med 
respekt for de uskrevne forvaltningsretlige principper. 

5.1 Forvaltningsretlige retssikkerhedshensyn

Hovedformålet med brugen af retssikkerhedstankegangen i forvaltningsretten har tra-
ditionelt været at styrke den enkelte borgers retsstilling over for det offentlige. Selska-
ber er i den sammenhæng at ligestille med borgerne.1 Der sondres mellem den formel-
le og den materielle retssikkerhed. 

5.1.1 Materiel og formel retssikkerhed
Ved materiel retssikkerhed er der tale om sikring af bestemte værdier – en form for mo-
ralsk kvalitet i den måde, retsforhold reguleres på. Der ligger således retssikkerheds-
mæssige garantier for, at krav ikke præges af ulighed/usaglighed (lighedsprincippet og 
magtfordrejningsgrundsætningen), at forvaltningsmyndighederne har hjemmel i lo-
vene til at stille de pågældende krav (legalitetsprincippet), og at myndighederne ikke 
strækker kravene længere end højest nødvendigt (proportionalitetsprincippet). Der er 
tale om minimumskrav til den materielle retstilstand til beskyttelse af borgerne imod 
statens magtanvendelse. De nævnte principper, der omtales kort i det følgende, skal 
sikre, at myndighedskompetencerne ikke misbruges. 

Idealet er ift. den formelle retssikkerhed en klar adskillelse af politiske funktioner 
hhv. forvaltningsvirksomhed. Der lægges bl.a. vægt på, at der i regelformuleringsfasen 

1 Se bl.a. Ellen Margrethe Basse  ”Retssikkerhed i miljøforvaltningen” i ”Kommunestyre i Retlige rammer. En antologi i 
anledning af KommuneKredits 100 års jubilæum”, 1999, side 191-215. 
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sikres en klar og entydig fastlæggelse af det, der reguleres – og en præcis stillingtagen 
til, hvem der reguleres (gøres ansvarlig som adressat). 

5.1.2 Forudberegnelighed og klarhed
Det er i den almindelige lovgivningspraksis centralt at sikre, at virksomhederne i vi-
dest muligt omfang skal kende de betingelser, hvorunder deres drift og økonomi kan 
tilrettelægges. Der lægges bl.a. i en retssikkerhedsmæssig sammenhæng vægt på, at der 
i regelformuleringsfasen sikres en klar og entydig fastlæggelse af det, der reguleres – og 
en præcis stillingtagen til, hvem der reguleres (gøres ansvarlig som adressat) – og hvil-
ke retlige konsekvenser forskellige handlinger har. Sådanne hensyn er ikke tungtvejen-
de i den måde, som vandsektorlovens ledelsesredskaber er blevet beskrevet. 

Der var bl.a. tale om en uheldig uklarhed i definitionerne af miljø- og servicemål, 
der indgår i beregningen af prislofterne, indtil Konkurrenceankenævnet kritiserede 
forholdene, og det førte til en lovændring i 2012.2  DANVA udtrykte på vandselskaber-
nes vegne utilfredshed med den uklare retstilstand, der gjorde det vanskeligt for sel-
skaberne at disponere økonomisk forsvarligt, herunder i innovative løsninger, så læn-
ge det var meget uklart, hvilke drifts- og anlægsomkostninger, der ville blive accepte-
ret som begrundede i miljø- og servicemål.3 DANVA ønskede samtidig at sikre, at både 
drifts- og anlægsudgifter til opfyldelse af miljø- og servicemål kunne udløse tillæg til 
prisloftet. DANVA fik foretræde for Folketingets miljøudvalg den 26. april 2012 forud 
for vedtagelsen af lovændringen.

Der er en række andre forhold, der er lige så lidt baseret på indrettelseshensyn, som 
den manglende klarhed om, hvad der indgår i prisloftet - det gælder bl.a. benchmark-
modellen.

5.2 Specialitetsprincipper og forbud mod magtfordrejning

Myndighederne skal i deres administration tage udgangspunkt i de relevante loves an-
givelse af anvendelsesområdet samt formålsbestemmelserne. De lovlige kriterier frem-
går både af lovenes ordlyd og af de bemærkninger, der er knyttet til lovene (lovforar-
bejder). Afgrænsningen af de saglige hensyn er bindende. Træffes der afgørelser ud fra 
andre hensyn, kan det begrunde afgørelsens ugyldighed. Det følger af de forvaltnings-
retlige specialitetsprincipper, der anvendes af domstole, administrative klageinstanser  
(som eksempelvis Konkurreneankenævnet) og Folketingets Ombudsmand, når de ef-
terprøver afgørelsers lovlighed. Specialitetsprincipperne betyder, at forvaltningsmyn-
digheder er pligtige til at træffe afgørelser, der falder inden for den konkrete lovs krite-
rier (saglige hensyn), dvs. myndighederne kan kun anvende de kriterier og varetage de 

2. Se herom i afsnit ”2.1 Vandsektorreformen og forberedelsen af den” side 27.
3. DANVA notat ”Opfølgning på DANVA foretræden for miljøudvalget den 26. april 2012. 
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hensyn, som lovgivningen udtrykkelig giver dem kompetence til. Principperne har to 
dimensioner:

Med udgangspunkt i det organisatoriske specialitetsprincip må en myndighed afholde 
sig fra at inddrage hensyn, som ved en lov er betroet en anden myndighed. Der kan i 
de konkrete loves formålsbestemmelser eller ved konkrete regler om sagsbehandling 
m.v. være sikret en mulighed for koordinering på tværs, men sådanne regler er der ik-
ke mange af vandsektorloven og de øvrige love, der regulerer vandselskabernes mulig-
hed for at fungere som energismarte. 

Med udgangspunkt i det materielle specialitetsprincip begrænses en myndigheds 
kompetence yderligere, idet en myndighed, der har kompetence efter flere love, efter 
dette princip må holde sig strengt til at varetage hensyn, som er omfattet af den lov, 
som er hjemmelsgrundlaget for den konkrete afgørelse. Igen må det traditionelle ud-
gangspunkt vurderes og modificeres i lyset af den relevante lovs angivelse af relevan-
te bi-hensyn.

Specialitetsprincipperne begrænser myndighedernes muligheder for at sikre hel-
hedsløsninger, herunder ved koordinering på tværs af lovområder og kompetenceom-
råder. Lovgiverne kan reducere de negative konsekvenser af specialitetsprincipperne 
ved at indføje udtrykkelige regler, der fastslår kompetencer til at inddrage hensyn ef-
ter andre love4 samt ved høringsregler og vetoordninger.

5.3 Legalitetsprincippet

Lovgivningen, der anvendes, skal give et grundlag for de myndighedskrav, der rejses. 
Det gælder for eksempel, når der rejses effektiviseringskrav af Forsyningssekretariatet. 
Det forvaltningsretlige legalitetsprincip kan opdeles i den formelle lovs princip hen-
holdsvis det positive krav vedrørende hjemlens karakter og klarhed.5 Den formelle 
lovs princip vedrører regelhierarkiet, dvs. at love har forrang ift. bekendtgørelser, og at 
bekendtgørelser skal have klar hjemmel i den lov, der angives at udgøre hjemmels-
grundlaget. I relation til det positive krav om lovhjemmel er det relevant at se på de 
mange relevante love, som regulerer vandselskaberne. 

5.3.1 Krav om hjemmel i de relevante love og bekendtgørelser
Det følger af legalitetsprincippet, at en forvaltningsmyndighed kun kan anvende de 
kompetencer, den er tillagt denne myndighed i den gældende lovgivning (f.eks. vand-
sektorloven, elforsyningsloven, varmeforsyningsloven, miljøbeskyttelsesloven m.fl.) 
som grundlag for at rejse bebyrdende krav over for et vandselskab, hvis de relevante 

4.  Sådanne koordinerende regler er bl.a. indføjet i miljøvurderingslovens § 9 og i råstoflovens § 3, jf. her-
om Basse og Tegner Anker i ”Miljøretten bind 1”, s. 146ff.

5. Ellen Margrethe Basse og Helle Tegner Anker ”Miljøprincipper og traditionelle retlige principper”, i Miljøretten bind 1, 
side 142-144.
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regler kan siges klart at vedrøre netop de problemer, som myndighederne ønsker at lø-
se. Jo mere indgribende de konkrete krav, der rejses over for adressaten om gennemfø-
relse af foranstaltninger, er – jo klarere skal hjemlen som udgangspunkt være. 

Det er endvidere relevant ved stillingtagen til bekendtgørelsesregler, der – som ek-
sempelvis prisloftbekendtgørelsen – om de konkret giver hjemmel til at fastlægge de 
forpligtelser og beregningsmodeller, der anvendes over for vandselskaberne.

5.3.2 Konkurrenceankenævnets underkendelse af luftkorrektion – et eksempel
I forbindelse med Forsyningssekretariatets anvendelse af en ”luftkorrektion” i 2013 til 
fastsættelsen af 2012-prislofterne for enkelte vandselskaber (Jammerbugt Forsyning og 
Kerteminde Forsyning), var der tale om en myndighedsudøvelse i strid med legalitets-
princippet. Det fastslog Konkurrenceankenævnet i sin afgørelse af 19. september 
2013.6 Klagesagen vedrørte Forsyningssekretariatets anvendelse af et korrigeret drifts-
omkostningsniveau, som man mente kunne støttes på den for 2012 gældende prisloft-
bekendtgørelse7 og at det hvile i sig selv princip, der er fastlagt i vandforsyningslovens 
prisbestemmelse.8 Ankenævnet fastslog, at der ikke var hjemmel i prisloftbekendtgø-
relsen til den foretagne korrektion, og hvile i sig selv princippet ikke generelt kunne 
give et tilstrækkeligt grundlag for den valgte fremgangsmåde. Heller ikke den konkre-
te formuleret af princippet i vandforsyningsloven kunne give et tilstrækkeligt hjem-
melsgrundlag for den valgte fremgangsmåde. Om hjemmelskravet bemærker nævnet 
desuden, at det enkelte selskabs prisloft, herunder det valgte udgangspunkt for bereg-
ningen, er udtømmende reguleret i prisloftbekendtgørelsen. Det fastslås at være i over-
ensstemmelse med de lovbemærkninger, der er knyttet til vandsektorlovens relevante 
bestemmelse, at bekendtgørelsen opfattes som udtryk for en udtømmende regule-
ring.9

5.4 Lighedsprincippet 

Det generelle forvaltningsretlige lighedsprincip tilsiger, at lige forhold behandles lige. 
Der må ikke gøres usaglig forskel ved behandlingen af borgernes konkrete forpligtel-
ser. 

6. Konkurrenceankenævnets sag nr. VFL-2-2013.
7. Bekendtgørelse nr. 143 af 9. februar 2010 som ændret ved bekendtgørelse nr. 266 af 31. marts 2011.
8. Vandforsyningslovens § 52 a.
9. Vandsektorlovens § 8, som bemærkningerne er formuleret i lovforslag L 66 af 26. februar 2009 om 

vandsektorloven.
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5.4.1 Krav om saglighed og begrundelse

Kun saglige begrundelser kan anføres til støtte for, at der af myndighederne opstilles 
krav f.eks. om effektivisering over for nogle vandselskaber og ikke over for andre i sam-
menlignelige situationer. Hvis der gøres forskel mellem adressater, der er i en ensartet 
situation, skal det kunne begrundes, og begrundelsen skal fremgå af den afgørelse, der 
meddeles. 

5.4.2 Konkurrenceankenævnets underkendelse af luftkorrektion – et eksempel
Ved Forsyningssekretariatets ovenfor nævnte anvendelse af en luftkorrektion blev der 
anvendt et forskelligt beregningsgrundlag i forhold til forskellige vandselskaber, idet 
de, der var økonomisk mest effektive, fik korrigeret deres omkostningsniveau i forbin-
delse med fastlæggelsen af prisniveauet, så det i stedet blev baseret på 2010-omkost-
ninger og ikke – som de øvrige selskabers omkostningsniveau med basis i perioden 
2003-2005. Denne forskelsbehandling var i strid med lighedsprincippet, idet hverken 
vandsektorloven eller prisloftbekendtgørelsen gav hjemmel til en sådan forskelsbe-
handling.

5.5 Forbud mod skøn under regel og hjemmelskrav

Det forvaltningsretlige forbud mod at sætte skøn under regel er nært forbundet med 
magtfordrejningslæren. Princippet har en klar relevans ift. vandsektoren, idet der er 
tale om mange skønsmæssige beføjelser i lovgivningen.

5.5.1 Kriterier for skønsudøvelse fastlagt i lovgivningen
Når vandselskaberne i den gældende lovgivning er pålagt at ansøge om dispensationer 
og at indberette oplysninger, der kan danne grundlag for resultatorienteret benchmar-
king, individuelle effektiviseringskrav og prislofter, er selskabernes retsstilling beskyt-
tet ved de kriterier, der er fastlagt i lovgivningen for den kompetente myndigheds kon-
krete stillingtagen. Myndighederne kan ikke undlade at foretage en helt konkret vur-
dering af de enkelte vandselskabers forhold ud fra de opstillede kriterier.  De må ikke, 
hvor lovgivningen forudsætter en konkret vurdering, undlade at foretage en sådan 
med henvisning til administrativ praksis.

5.5.2 Konkurrenceankenævnets afgørelse vedrørende prisloft 2012 – et eksempel
Når vandselskaber skal have fastlagt deres individuelle effektivitetskrav, skal Forsy-
ningssekretariatet iagttage dette lighedsprincip og anvende de konkrete kriterier, som 
er opstillet i prisloftbekendtgørelsen. Afgørelsen skal baseres på en konkret stillingta-
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gen til de faktiske forhold, der skal vurderes ud fra prisloftbekendtgørelsens kriterier. 
DANVA indbragte en klage til Konkurrenceankenævnet på vegne af flere vandselska-
ber over de prislofter, som Forsyningssekretariatet havde fastlagt for 2012 med henvis-
ning til, at der ikke var foretaget de forudsatte konkrete vurderinger. Ankenævnet var 
enig i denne kritik og hjemviste sagerne til fornyet behandling i Forsyningssekretaria-
tet.10  Ankenævnet udtalte, at det var enigt med sekretariatet i, at der ved formulerin-
gen af de relevante bestemmelser i vandsektorloven og prisloftbekendtgørelsen er 
overladt et betydeligt skøn til sekretariatet, og det føjer herefter til:11

”... men ved alene at tage højde for individuelle forhold i 2 ud af i alt 314 tilfælde, finder Konkurrence-
nævnet det usandsynligt, at Forsyningssekretariatet i tilstrækkelig grad har sikret, at dette skøn blev foreta-
get individuelt i hver enkelt sag. Det bemærkes i den forbindelse, at afgørelserne vedrørende prisloft 2012 er 
de første afgørelser nogensinde med benchmarking af vandselskaber og individuelle effektiviseringskrav, 
hvilket uundgåeligt har medført en større usikkerhed omkring både de indberettede tal og den anvendte mo-
del. Konkurrenceankenævnet finder derfor, at det må have formodningen imod sig, at det på et så tidligt 
sted i forløbet kan opstilles en model, der fastsætter effektiviseringskravene så præcist, at kun to selskaber 
har ret til at få taget højde for deres individuelle forhold.”

5.6 Proportionalitetsprincippet

Når vandselskaberne mødes med krav fra myndighedern – for eksempel individuelle 
effektiviseringskrav begrundet i benchmarking – skal de konkrete krav kunne begrun-
det ud fra proportionalitetsprincippet. De konkrete krav må ikke være mere indgriben-
de, end det der kan begrundes ud fra den relevante lovgivnings formål - det vil typisk 
sige vandsektorlovens formål.  

10. Konkurrenceankenævnets afgørelse af 31. maj 2012 i sagerne mod AquaDjurs A/S (spildevand), Assens 
Spildevand A/S, Energi Viborg Spildevand A/S, Frederikssund Spildevand, Halsnæs Forsyning A/S (spil-
devand), Marielyst Vandværk, Morsø Forsyning Spildevand, Randers Spildevand A/S, Rødovre Vand 
A/S, Silkeborg Spildevand A/S, Spildevandscenter Avedøre I/S. 

11. Ankenævnets afgørelse side 28.
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KAPITEL 6

Konkurrenceloven/regler og forbud mod krydssubsidiering

Vandselskabernes mulighed for at opnå fortjeneste ved levering af energi til elektrici-
tet og varme er afhængig af de konkurrenceretlige betingelser samt den prisregulering, 
som er fastlagt i de forskellige forsyningslove – herunder vandsektorloven, elforsy-
ningsloven, naturgasforsyningsloven hhv. varmeforsyningsloven. I dette kapitel be-
handles de direkte bestemmelser, der mere direkte fastlægger mulighederne for, at 
vandselskaberne kan indgå i en konkurrencesituation som energismarte selskaber.

De offentligt ejede vand- og energiselskaber, der fungerer på konkurrencevilkår, er 
omfattet af EU’s konkurrenceregler på lige fod med privatejede selskaber. Det gælder 
ift. forbuddet mod misbrug af dominerende stilling, konkurrencebegrænsende aftaler 
m.v. Konkurrenceloven gennemfører dette forbud mod dominerende stilling og dis-
krimination. 

6.1 Lissabontraktaten

Lissabontraktaten består af Traktaten om den Europæiske Unions Funktionsmåde 
(TFEU), Traktaten om Den Europæiske Union (TEU), og nogle tilknyttede protokoller, 
herunder protokol nr. 26 ”tjenesteydelser af almen interesse” og protokol nr. 27 ”det 
indre marked og konkurrence”. Protokollerne er juridiske kilder på samme niveau som 
de øvrige traktatbestemmelser, dvs. de højest rangerende retskilder. Traktaten indehol-
der forbud mod statsstøtte og krav om ikke-diskriminerende konkurrencevilkår. Ram-
merne har bl.a. betydning ved udformning af økonomiske virkemidler for vandsekto-
ren. Nogle traktatbestemmelser er alene rettet mod EU’s egne institutioner, andre be-
stemmelser er rettet både til EU’s institutioner og medlemsstaterne, andre igen er rettet 
til medlemsstaterne og deres institutioner. Med traktaten er der bl.a. indføjet en selv-
stændig artikel om energipolitikken.1 

Retsorden i EU hviler på alment accepterede forfatningsmæssige principper og for-
fatningsmæssige elementer, der direkte følger af de mål og værdier, der er angivet i 
præamblen og artikel 1-3 i TEU. Artikel 3(3) TEU fastslår, at Unionen opretter et indre 
marked, og at EU’s institutioner skal arbejde for en bæredygtig udvikling i Europa ba-
seret på en afbalanceret vækst. Alle EU’s institutioner skal arbejde for en bæredygtig 
udvikling baseret på en afbalanceret økonomisk vækst og et højt niveau for beskyttel-
se og forbedring af miljøkvaliteten m.v.2 Bæredygtighedsmålsætningen, der gælder for 

1.  Det er TFEU artikel 194. 
2.  TEU artikel 3, stk. 3. 
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alle dele af traktaten, skal ses i lyset af nødvendigheden af en balance mellem de tre di-
mensioner: økonomisk udvikling, social udvikling og miljøbeskyttelse.3

Det er som udgangspunkt op til de enkelte medlemsstater at træffe afgørelse om 
ejendomsforhold. EU blander sig ikke i, om vandselskaberne er privat ejede eller of-
fentligt ejede. 

Ejerforholdene må derimod ikke benyttes til at fordreje konkurrencen inden for EU 
fælles marked. Det indebærer, at både private virksomheder og offentlige virksomhe-
der, som varetager kommercielle opgaver, skal respektere de ved TFEU fastlagte kon-
kurrenceregler – herunder krav om adskillelse af myndighedsfunktioner henholdsvis 
konkurrenceudsatte servicefunktioner – uden hensyn til, om de er privatejede eller of-
fentligt ejede, og hvad enten de har fået tildelt særlige rettigheder eller på anden må-
de indtager en monopolstilling. For de offentligt ejede følger det af TFEUs konkurren-
ceregler i artiklerne 101-106, der er rettet såvel imod enkeltvirksomheder som myn-
dighedernes adfærd på det europæiske marked.  

6.1.1 EU-principper vedr. det indre marked 
EU etablerer et indre marked, som skal understøttes både af EU’s egne institutioner og 
af medlemsstaterne.4 Målsætningen om en sammensmeltning af medlemsstaternes 
nationale markeder i et fælles marked uden grænser har eksisteret siden Fællesakten 
(1987). Den skal ses i samspil med reglerne om den frie bevægelighed for: varer, perso-
ner, tjenesteydelser og kapital.5 

De konkurrenceudsatte ydelser må ikke sammenblandes med myndighedsudøvel-
ser. Det følger af TFEU artikel 102, der forbyder misbrug af dominerende stilling og 
artikel 106, der fastslægger de betingelser, hvorunder offentlige og monopollignen-
de virksomheder skal fungere. Traktatens artikel 107 fastslår et forbud mod statsstøt-
te – for eksempel i form af krydssubsidiering, hvor en kommerciel drevet virksomhed 
modtager nogle skatteopkrævede eller takstopkrævede midler, der ikke har noget med 
den kommercielle drift at gøre.  

6.1.2 Vand og energi
Vand og energi betragtes som varer/serviceydelser, der er omfattet af konkurrencereg-
lerne både i EU og nationalt. En fri bevægelighed for ydelserne kan ikke begrænses ved 
unødvendige hindringer af konkurrencemæssig karakter. Derfor begrænser TFEU’s ar-
tikler 101-106 adgangen for myndigheder og virksomheder til at gennemføre nationa-
le reger og aftaler, der skaber konkurrencemæssige problemer for andre medlemssta-
ters virksomheder. I situationer, hvor det er begrundet i almene interesser, accepteres 

3.  Pagh, ”Miljøretten bind 1”, s. 38ff. samt som en del af EU’s overordnede politik Basse, ”Miljøretten 
bind 1”, s. 40ff.

4.  TEU artikel 3, stk. 3, 1. pkt.
5.  Sørensen og Nielsen ”EU-retten”, s. 39f. og s. 231ff.
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der konkurrencebegrænsende regler og aftaler, jf. artikel 106, stk. 2, der omtales i ka-
pitel 7. Bestemmelsen fastslår:

”Virksomheder, der har fået overdraget at udføre tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse, eller 
som har karakter af fiskale monopoler, er underkastet traktatens bestemmelser, navnlig konkurrenceregler-
ne, i det omfang anvendelse af disse bestemmelser ikke retligt eller faktisk hindrer opfyldelsen af de særlige 
opgaver, som er betroet dem. Udviklingen af samhandelen må ikke påvirkes i et sådant omfang, at det stri-
der mod Unionens interesse”.

6.2 Konkurrenceloven

Den danske konkurrencelov giver grundlag for at forbyde og begrænse konkurrence-
begrænsende aftaler og udnyttelse af dominerende stiling på et givent marked, herun-
der de markeder, som de enkelte kommunalt bestemte tilslutnings- og forsyningsfor-
pligtelser etablerer. Loven omfatter såvel private som offentligt ejede erhvervsvirksom-
heder.6 Det er lovens overordnede formål at fremme konkurrencen og dermed at 
styrke effektiviteten i produktionen og omsætningen af varer og tjenesteydelser. Lo-
ven angiver endvidere de virkemidler, der kan anvendes: størst mulig gennemsigtig-
hed vedrørende konkurrenceforhold og foranstaltninger mod begrænsninger i er-
hversfriheden og mod andre skadelige, konkurrencebegrænsende virkninger.7 

6.2.1 Forbud mod dominerende stilling
Konkurrenceloven gælder for kommunal virksomhed, dvs. at kommunerne skal re-
spektere forbud mod dominerende stilling og diskrimination. En vurdering af, om en 
virksomhed indtager en dominerende stilling på markedet, forudsætter, at der foreta-
ges en afgrænsning af det relevante marked, og en vurdering af om det relevante mar-
ked udgør en væsentlig del af markedet i EU. 

Der sondres efter konkurrenceloven ved stillingtagen til, om der er tale om en do-
minerende stilling, der udgør et misbrug i strid med TFEU, mellem det relevante:
• geografiske marked og 
• ydelses-/produktmarked. 
Også et lokalt/regionalt marked, som et vandselskab eller et serviceselskab dækker, kan 
udgøre det relevante geografiske marked, der har betydning for om samhandel mellem 
medlemsstater påvirkes i strid med kravet til et fælles marked. Det er i den sammen-
hæng centralt at sondre mellem de ydelser, der er en forsyningspligtydelse henholds-
vis de øvrige ydelser.

6. Konkurrencelovens § 2.
7. Konkurrencelovens § 1.
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6.2.2 Modifikationer ift. forsyningspligt

Reglerne om forbud mod visse konkurrencebegrænsende aftaler8 og om dominerende 
virksomheders samhandelsbetingelser9 gælder ikke, hvis en konkurrencebegrænsning 
er en direkte eller nødvendig følge af offentlig regulering, og hvis en konkurrencebe-
grænsning er nødvendig for, at kommunen kan udføre den pågældende opgave. 

Der kan i sådanne situationer træffes afgørelse om, at kommunen kan udføre den 
konkrete forsyningspligtopgave på en måde, der modificerer de almindelige konkur-
rencebetingelser.10 Vandselskabernes levering af spildevands- og drikkevandsforsyning 
er omfattet af denne særlige bestemmelse. 

Det fremgår af konkurrenceloven, at en konkurrencebegrænsning, som er fastsat 
af en kommunalbestyrelse, kun er en direkte eller nødvendig følge af offentlig regu-
lering, hvis konkurrencebegrænsningen er nødvendig for, at kommunalbestyrelsen 
kan opfylde de opgaver, den er pålagt i henhold til lovgivning. Denne betingelser er 
opfyldt i forhold til kerneydelserne inden for vandsektoren. Afgørelse af, om en kon-
kurrencebegrænsning er omfattet af bestemmelsen, træffes af miljøministeren, for-
di vandsektorloven henhører under hendes sagsområde. Anmoder Konkurrencerådet 
miljøministeren om at afgøre, hvorvidt en konkurrencebegrænsning er omfattet af 
bestemmelsen, skal ministeren træffe afgørelse senest fire uger fra modtagelsen af rå-
dets anmodning. Konkurrencerådet kan forlænge fristen. Miljøministeren har delege-
ret denne kompetence, hun har efter konkurrenceloven til Miljøstyrelsen.11 

6.3 Statsstøtte og forbud mod krydssubsidiering

Der er fastlagt et forbud mod statsstøtte i traktaten, som dog modificeres bl.a. ud fra 
miljøhensyn og målsætningen om fremme af vedvarende energi.12 Der er et krav om, 
at de nationale myndigheder overfor Kommissionen anmelder de støtteordninger, de 
vedtager, hvis støtten overstiger bagatelgrænsen på 200.000 euro. Kommissionen god-
kender kun de nationale støtteordninger, der forfølger et formål i fællesskabets interes-
se, og som vurderes ikke at forvride konkurrencen mere end, hvad der er nødvendigt 
for at nå målet med støtten. Begrundelsen for statsstøtteforbuddet skal søges i EU’s pri-
oritering af det indre marked gennem konkurrence.13 Kommissionens statsstøtteret-
ningslinjer14 skal ses i samspil med en gruppefritagelsesordning, der er etableret ved en 

8. Konkurrencelovens kapitel 2. 
9. Konkurrencelovens kapitel 3. 
10.  Konkurrencelovens § 2, stk. 2. 
11. Se konkurrencelovens § 2, stk. 2, jf. § 2, stk. 4 samt bekendtgørelse nr. 1254 af 28. oktober 2013 om de-

legation § 21. 
12. TFEU artikel 107, stk. 2-3 vedr. traktatbestemte undtagelser og artikel 108, stk. 4 vedr. gruppefritagel-

ser, der vedtages af Kommissionen. 
13. TFEU artikel 107, stk. 1. 
14. EF-retningslinjer for statsstøtte til miljøbeskyttelse, der omtales nedenfor i afsnit ”6.3.2 Statsstøtteret-

ningslinjerne” on page 99.
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forordning.15 Er der tale om en foranstaltning, der har til formål at fremme VE og mil-
jøbeskyttelse, kan de nævnte hensyn begrunde særbehandling. 

6.3.1 Begrebet statsstøtte
Begrebet ”statsstøtte” omfatter enhver direkte og indirekte tilførsel af offentlige mid-
ler til private eller offentlige virksomheder, hvor tilførslen ikke sker på markedsvilkår, 
og hvor der er tale om foranstaltninger, der påvirker samhandelen og fordrejer kon-
kurrencen mellem medlemsstaterne. Statsstøtteforbuddet har en sammenhæng med 
forureneren betaler princippet, der er fatslagt i TFEU.16  

6.3.2 Statsstøtteretningslinjerne
Det fremgår af EF-retningslinjer for statsstøtte til miljøbeskyttelse,17 der er en del af 
EU’s klima- og energipakke, anvendes ift. anmeldte foranstaltninger, der enten ikke er 
omfattet af gruppefritagelsesordningen, eller er en anmeldelsespligt (notificerings-
pligt) efter gruppefritagelsesordningen ift. individuel støtte.18 Retningslinjerne fast-
lægger betingelserne for ydelse af statsstøtte som et middel til at korrigere for de mar-
kedssvigt, det medfører, at miljøbeskyttelsen ikke opnår et optimalt niveau.19 De fast-
slår bl.a., at de positive følger af støtten (den indirekte såvel som den direkte), der 
gives, skal overstige de negative følger, hvad angår konkurreceforvridende forhold.20 
Der må ikke være tale om en støtte, der direkte eller indirekte er i strid med forurene-
ren betaler-princippet. Der kan accepteres støtteordninger til miljøforanstaltninger og 
fremme af vedvarende energi, hvis støtten ikke overstiger forskellen mellem de pro-
duktionsomkostninger, der er knyttet til VE hhv. konventionel produktion, og hvis 
der ikke er tale om opfyldelse af obligatoriske EU-krav.

Støtten skal være proportional, dvs. maksimalt udgøre det beløb, der er påkrævet for, 
at aktiviteten kan iværksættes. Kommissionen vil, når støtte notificeres, vurdere, om 
det overordnede formål med harmoniseringsforpligtelsene undermineres på grund af 
støtten.21 Det tillægges også vægt, om modtagerne som led i modtagelsen af støtten 
indgår særlige miljøaftaler med myndighederne om nedbringelse af forurening.22 Ved 
anvendelse af nødvendighedskriteriet lægges der vægt på, om medlemsstaten kan doku-
mentere, at der er tale om objektive og klare kriterier for tildeling af støtte, og at be-
lastningen af konkurrencesituationen pga. de pågældende støtteordninger ikke er eks-

15. Kommissionens forordning af 6. august 2008 om visse former for støttes forenelighed med fællesmar-
kedet iht. traktatens artikel 87 og 88. 

16. TFEU artikel 192, stk. 2.
17. EF-retningslinjer for statsstøtte til miljøbeskyttelse (2008/C 82/01).
18. Statsstøtteretningslinjernes pkt. 14.
19. Statsstøtteretningslinjernes pkt. 19 samt specifikt ift. VE punkt 48.
20. Statsstøtteretningslinjernes pkt. 6-9.
21. Statsstøtteretningslinjernes pkt. 151.
22. Statsstøtteretningslinjernes pkt. 1.5.12, nr. 57 samt punkt 159.
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traordinær byrdefulde,23 og endelig at de ekstra omkostninger ikke kan indkalkuleres i 
prisen.24 EU-domstolen har fastslået, at en købsforpligtelse ift. vedvarende energi ikke 
kan betragtes som ulovlig statsstøtte.25  

6.3.3 Gruppefritagelse for støtte til udnyttelse af vedvarende energikilder
Den generelle gruppefritagelsesforordning,26 der bl.a. finder anvendelse på regional-
støtte, på støtte til miljøbeskyttelse (herunder vedvarende energi)27 samt på investe-
ringsstøtte til små og mellemstore virksomheder,28 giver mulighed for, at der nationalt 
ydes støtte, der har tilskyndelsesvirkning.29 

Miljøinvesteringer, der foretages af staten til fremme af VE, er i overensstemmelse 
med traktaten, hvis støtteintensiteten ikke overstiger 45 % af de støtteberettigede om-
kostninger. Ift. små virksomheder, der modtager støtte, kan støtteprocenten forhøjes 
med 20 % og ift. mellemstore virksomheder kan den forhøjes med 10 %.30 

De støtteberettigede omkostninger er støttemodtagerens ekstra omkostninger sam-
menlignet med de omkostninger, der er forbundet med energiproduktion på et kon-
ventionelt kraftværk eller i et varmesystem, der har samme kapacitet mht. effektiv 
energiproduktion. Forordningen, der bygger på de samme kriterier som statsstøtteret-
ningslinjerne, fastslår, at støtte i form af skatteforanstaltninger bør være underlagt sær-
lige betingelser mht. tilskyndelsesvirkning, da støtten (i modsætning til andre former 
for støtte) er baseret på en særlig form for myndighedsudøvelse. Der skal ifølge forord-
ningen være tale om en lovfæstet ret til at opnå støtte efter objektive kriterier, hvor der 
ikke er skønsmæssige beføjelser for skattemyndigheden (dvs. der skal være sikret lige 
vilkår), og de skattemæssige foranstaltninger skal være vedtaget, før arbejdet med pro-
jektet eller den aktivitet, der modtager støtten, er påbegyndt.31 

Efter 10 år skal medlemsstaten tage den pågældende støtteordning op til fornyet 
overvejelse.32

23. Der skal være en sammenhæng mellem den lempelse, der er tale om, og den konkrete affaldsbyrde. En 
sådan sammenhæng mener Kommissionen ikke, at der er mellem lempelse for affaldsafgift og byrden 
ved NOx-afgiften, jf. Kommissionens brev af 28. oktober 2009 i sagen N 328/08

24. Statsstøtteretningslinjerne punkt 158.
25. C-379/98 PreussenElektra AG omtalt af Basse og Rønne, ”Miljøretten bind 6”, s. 36 og Gram Mortensen, 

”Miljøretten bind 6”, s. 150.
26. Kommissionens forordning (EF) nr. 800/2008 af 6. august 2008 om visse former for støttes forenelig-

hed med fællesmarkedet i henhold til traktatens artikel 87 og 88.
27. Definitionen af miljøbeskyttelse fremgår af forordningens artikel 17, nr. 1 og præciseringen af de for-

mer, der accepteres som vedvarende energikilder, fremgår af artikel 17, nr. 4. Biobrændstoffer, bæredyg-
tige biobrændstoffer og energi fra vedvarende energikilder defineres i artikel 17, nr. 5, 6 og 7. 

28. Anvendelsesområdet fremgår af forordningens artikel 1, hvor de nævnte emner er angivet i litra a (re-
gionalstøtte), litra b (investerings- og beskæftigelsesstøtte til små og mellemstore virksomheder) og li-
tra d (støtte til miljøbeskyttelse).

29. Forordningens artikel 8, stk. 1. 
30. Forordningens artikel 23. 
31. Forordningens artikel 8, stk. 4, litra a) og b). Det gælder ikke ved ændringer af eksisterende skatteord-

ninger. 
32. Forordningens artikel 25.
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6.3.4 VE-direktivets forudsætning om støtteordninger

VE-direktivet forudsætter en anvendelse af forskellige ”støtteordninger”. Virkemidler-
ne skal bidrage til at øge interessen for at investere i VE-teknologier. Begrebet støtte-
ordninger er fastlagt bredt ved direktivet. Det defineres som:33

”enhver form for instrument, ordning eller mekanisme, som en medlemsstat eller en gruppe af medlemssta-
ter anvender, og som fremmer brugen af energi fra vedvarende energikilder (VE) ved enten at mindske om-
kostningerne ved denne energi, at øge den pris, den kan sælges til, eller gennem indførelse af en VE-forplig-
telse eller på anden måde at øge den mængde af denne energiform, der købes. Dette omfatter, men er ikke 
begrænset til, investeringsstøtte, skattefritagelse eller -nedsættelse, skatterefusion, støtteordninger for VE-
forpligtelse, herunder anvendelse af grønne certifikater, og direkte prisstøtte, herunder afregningstariffer og 
præmieudbetalinger.”

Ordningerne, der vælges i de enkelte medlemslande, skal respektere traktatforbudet 
mod statsstøtte. Forureneren betaler-principper forudsættes at indgå som styrende ift. 
de nationale valg af VE til erstatning for konventionel energi. 

33. Definitionen er fastlagt i artikel 2, litra k).
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KAPITEL 7

EU’s rammebetingelser for forsyningsydelser 

Fokus er i dette kapitel på de regler, der gælder vandselskabernes udbudspligt efter EU’s 
regler om forsyningsydelser, som de er gennemført i Danmark. Det, der står i dette ka-
pitel, skal læses i sammenhæng med redegørelsen i kapitel 6 om EU’s konkurrencereg-
ler. 

Retten til vand- og energiforsyning betragtes som central i den europæiske sam-
fundsmodel, og som en del af de værdier, som er fælles for alle europæiske samfund.1 
Leveringen af sådanne ydelser af almen interesse kan tilrettelægges i samarbejde med 
den private sektor eller overdrages til private eller offentlige virksomheder, men ud-
formningen af public service-forpligtelser og -opgaver henhører fortsat under de of-
fentlige myndigheder, på det mest formålstjenlige niveau. De offentlige myndigheder 
har også til opgave at regulere markedet og føre tilsyn med, at forsyningsvirksomhe-
derne opfylder de public service-opgaver, de har fået pålagt. 

 EU-reglerne for offentlige indkøb er ikke behandlet i det følgende. Der er netop 
vedtaget et nyt direktiv medio januar 2014. De nye regler vil fremme fokus på energi-
effektivisering, ressourceeffektivitet og omstilling til vedvarende energi, idet det nu er 
centrale udbudskriterier.2 

7.1 Vandselskaber som offentligretlige organer

Ethvert projekt, hvor et offentligretligt organ overdrager udøvelsen af en økonomisk 
aktivitet til tredjemand, skal ske under respekt for de regler og principper, der er opstil-
let i Lissabontraktaten. Det gælder især ift. etableringsretten, den frie udøvelse af tje-
nesteydelser samt udveksling af varer. Det gælder også, når der udbydes en koncessi-
on, der giver eneret til at levere vand hhv. energi. EU forpligter de danske myndighe-
der og ”offentligretlige organer” til at foretage udbud af sådanne forsyningsydelser 
m.v. Som det skal fremgå af det følgende, er de kommunale ejede vandselskaber at be-
tragte som offentligretlige organer.

1. Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og So-
ciale Udvalg og Regionsudvalget af 12. maj 2004 med titlen ”Hvidbog om forsyningspligtydelser”[K
OM(2004) 374 endelig.Hvidbogen er en opfølgning på Grønbog om forsyningspligtydelser af 21. maj 
2003, KOM(2003) 270 endelig udgave. 

2. Kommissionen fremsatte forslaget den 20. december 2011, se KOM(2011) 896 endelig udgave.
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7.1.1 Offentligretlige organer

Ved offentligretlige organer forstås ethvert organ, der samtidigt opfylder følgende tre 
betingelser: (1) varetager opgaver af almen interesse, der ikke har industriel eller kom-
merciel karakter; (2) er en selvstændig juridisk person og (3) er underlagt offentlig kon-
trol på én af følgende tre måder: (a) driften finansieres enten for størstedelens vedkom-
mende af staten, de lokale myndigheder eller andre offentligretlige organer; eller (b) 
driften er underlagt kontrol fra staten, lokale myndigheder eller andre offentligretlige 
organer; eller (c) mere end halvdelen af medlemmerne i administrations-, ledelses- el-
ler tilsynsorganet udpeges af staten, lokale myndigheder eller offentligretlige organer.

De ejerforhold, der karakteriserer de vandselskaber, der er helt eller delvist ejet af 
kommunerne, er uden tvivl omfattet af dette kriterium.

7.1.2 Pligt til udbud, miljøaktindsigt m.v.
De offentligretligt organ er omfattet af udbudskrav, pligt til at give aktindsigt efter mil-
jøaktindsigtsdirektivet og til i øvrigt at respektere EU’s retsprincipper. 

7.2 Tjenesteydelser af almen interesse

Medlemsstaterne kan frit bestemme, hvilke tjenester de anser for at være af almen in-
teresse. Nogle vejledende traktatmæssige principper er  inkluderet i protokol nr. 26 om 
”tjenesteydelser af almen interesse”. Vand- og energiserviceydelser er typisk tjenesteydel-
ser af almen økonomisk interesse. De kan være offentligt eller privat ejet. 

Som en vigtig bestemmelse med almengyldighed for både EU-institutionerne og 
medlemsstaterne, fastslår artikel 14 i TFEU, at de er forpligtede til – som led i de fælles 
værdier i EU, såvel som en del af deres rolle i at fremme social og territorial samhørig-
hed – at sikre, at tjenesteydelser af almen økonomisk interesse opererer på grundlag af 
principper og vilkår, navnlig økonomiske og finansielle, der gør det muligt for dem at 
opfylde deres opgaver. Almen økonomisk interesse er defineret som kommercielle tje-
nester, der betragtes som værende af almen interesse for det samfund, som de offent-
lige myndigheder pålægger bestemte forpligtelser. EU-retten og den nationale lovgiv-
ning skal sikre levering af sådanne ydelser, der lever op til EU standarder vedrørende 
levering, kvalitet, overkommelig pris og kontinuitet af ydelserne, ligesom der er særli-
ge forpligtelser til at levere til svage forbrugere. Der skal også oprettes en vis form for 
priskontrolmekanisme f.eks. i form af prislofter.

7.2.1 Konkurrencevilkår for ”tjenesteydelser af almen interesse”
Der er fastlagt generelle konkurrencebetingelser i TFEU’s artikel 101-105. Regler fast-
lægger nogle kompetencer for EU’s institutioner til at reducere de rettigheder, som af-
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talefriheden og rettighederne til ejendom ellers ville indebære for aktører med mar-
kedsdominans. Artikel 101(1) forbyder indgåelse af aftaler mellem virksomheder, sam-
menslutningerne af virksomheder og samordnet praksis, der kan påvirke handelen 
mellem medlemsstaterne, og som har til formål eller følge at hindre, begrænse eller 
fordreje konkurrencen. Artikel 102 forhindrer misbrug af en sådan situation ved at for-
byde aktiviteter, der påvirker samhandel i det indre marked. Rådet har i artiklerne 103-
105  kompetence til at fastsætte passende regler, der udfylder traktatens bestemmelser, 
og Kommissionen skal ved håndhævelsen sikre anvendelsen af de principper, der er 
fastlagt i artikel 101-102, samt de bestemmelser, der er fastsat i Rådets forordninger. 
EU-Domstolen har gennem sin praksis fastslået, at den frie bevægelighed på det indre 
marked (fri etableringsret, den frie udveksling af tjenesteydelser og fri bevægelighed 
for kapital), skal afvejes over for de grundlæggende rettigheder for ligebehandling osv. 
De midler, der anvendes til at nå de legitime begrænsninger, skal være hensigtsmæssi-
ge og nødvendige.

De offentlige forsyningsvirksomheder, som medlemsstaterne indrømmer særlige 
eller eksklusive rettigheder med hensyn til at kunne levere tjenesteydelser af almen in-
teresse (f.eks. vand og energi), er omfattet af særlige betingelser, der skal begrænse mu-
lighederne for at udnytte fortrinsstillingen. Det fremgår af TFEU artikel 106. 

I Protokol nr. 26 fastsættes der nogle lempelser i forhold til de generelle konkurren-
ceregler, som gælder for forsyningsvirksomhederne. EU-Domstolen og Kommissionen 
har opstillet nogle kriterier for, hvordan reglerne skal administreres. Der indgår bl.a. 
en proportionalitetsvurdering og nogle principper om kontinuitet i service, kvalitet, 
forsyningssikkerhed, lige adgang, overkommelige priser, nogle sociale, samt kulturel-
le og miljømæssige aspekter.

7.2.2 Forskel mellem energi- hhv. vandsektorens konkurrencevilkår
Både energi- og vandsektorerne har behov for at sikre ”public service”-forpligtelser via 
netbaserede ydelser. Nettet udgør i begge sektorer et naturligt monopol, der er begrun-
det i de omkostninger, der er forbundet med at etablere en sådan infrastruktur. 

7.3 Offentlig-privat samarbejde efter udbud

Etablering af offentlig-privat samarbejde eller partnerskaber forudsætter et offentligt 
udbud af en offentlig kontrakt eller en koncession. Der er nogle retlige grænser for an-
vendelse af sådanne samarbejdsrelationer, herunder de kompetence- og hjemmels-
krav, der er bestemmende for offentlige myndigheders ageren. Et offentlig-privat sam-
arbejde kan bl.a. bidrage til at sikre finansiering og optimal udnyttelse af knowhow 
ved omstilling til energismarte vandselskaber. Der er flere former for offentligt privat 
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samarbejde,3 herunder ”institutionelt offentlig-privat partnerskab” (IOPP). Det er en 
betegnelse for et selskab, der har en blandet offentlig-privat kapital, og som gennem-
fører offentlige kontrakter eller udnytter koncessioner.4 

7.3.1 EU’s generelle neutralitet ift. ejerskab
EU blander sig ikke i om ejerskabet af vandselskaber hhv. energiselskaber er offentligt 
eller privat. Det fremgår af TFEU’s artikel 345. Vandserviceydelserne kan leveres direk-
te af de ansvarlige myndigheder – regionalt, nationalt eller lokalt – og de kan uddele-
geres til en tredjepart, dvs. en privat eller et offentligt ejet vandselskab. Det kan også 
håndteres af et offentligt-privat partnerskab. Offentligt ejerskab over vandressourcer, 
infrastruktur og vandydelser har været den fremherskende løsning på det naturlige 
monopol af vand i de fleste stater. Det antages, at 95 % af vandværker i verden er of-
fentligt ejet. Privatiseret vand er mere almindeligt i Europa end på noget andet konti-
nent – selvom det stadig forekommer hos færre end 30 % af befolkningen. 

7.3.2 Udbud af retten til at levere energi- og vandserviceydelser
Der er to direktiver, udbudsdirektivet og forsyningsvirksomhedsdirektivet, der skal sik-
re etableringsfriheden og den frie udveksling af tjenesteydelser i EU.5 Det afgørende 
for, om et vandselskab er pligtig til at foretage udbud, er de hovedfunktioner, som sel-
skabet har. At tilknyttede aktiviteter allerede udøves på konkurrencevilkår begrunder 
ikke, at selskabet falder uden for udbudsreglernes anvendelsesområde.6 Udbudsdirek-
tiverne fastlægger både sagsbehandlingskrav og krav til de kriterier, der konkurreres ef-
ter. Offentlige kontrakter, der ligger over tærskelværdierne,7 kan kun tildeles efter ud-
bud. 

Der er forskel på de to direktiver. Forsyningsvirksomhedsdirektivet gælder for fle-
re organer, end udbudsdirektivet gør. Forsyningsvirksomhedsdirektivet accepterer den 
største fleksibilitet og anvender den højeste tærskel.8 Det gælder for de offentlige og 
private virksomheder, der udøver forsyningsvirksomhed,9 hvis de råder over særlige 
eller eksklusive rettigheder - som tilfældet er ved vand- og energiydelser – der er med-
delt af kompetente myndigheder i medlemsstater, og som ikke følger de almindelige 

3.  Kommunernes Landsforening, ”Seks modeller for offentlig-privat samarbejde – En guide til kommu-
nerne”, side 4 samt bilag 1 til regeringens OPP-strategi side 33.

4.  Tvarnø, ”Offentlig-privat partnerskab – lovregler eller politisk strategi?”, side 129 med henvisning til 
C-196/08 Acoset-dommen.

5.  Steinicke og Groesmeyer, EU’s Udbudsdirektiver, side 154. 
6.  C-237/99 Kommissionen mod Frankrig.
7.  Tærskelværdierne er for statslige vare- og tjenestekontrakter lidt under 1 mio. kr., mens tærskelværdi-

erne for delydelser er på knap 600.000 kr. for varer og tjenester. Tærskelværdien for delarbejder inden 
for bygge- og anlæg er knap 7,5 mio. kr. for alle offentlige myndigheder. For kommuners og regioners 
indkøb af varer og tjenesteydelser er værdien ca. 1,5 mio. kr.

8. Tærskelværdier er på lidt over 3 mio. kr. for indkøb af varer og tjenester.
9. De relevante krav fremgår af direktivets artikel 3-7.
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konkurrenceregler.10 Efter direktivet kan der være tale om offentligt udbud hhv. ud-
bud med forhandling efter forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørel-
se.11 Ved et offentlig udbud kan der ikke lovligt forhandles med tilbudsgiverne. Ud-
budsdirektivet finder ikke anvendelse på de aktiviteter, der er angivet i forsyningsvirk-
somhedsdirektivet.12 

Andre ydelser end dem, der vedrører udøvelse af de i direktivet opregnede 
forsyningstjenester,13 er omfattet af udbudsdirektivet.14 Er aktiviteten i en medlems-
stat undergivet almindelige konkurrencevilkår, og er de ikke tilknyttet hovedvirksom-
heden, finder forsyningsvirksomhedsdirektivet ikke anvendelse.15

7.3.3 Anvendelse af forsyningsvirksomhedsdirektivet
Offentlige selskaber, herunder vandselskaber, der varetager vand- og energiforsyning, 
skal følge reglerne i forsyningsvirksomhedsdirektivet i forbindelse med udbud og til-
deling af kontrakter til eksterne leverandører. Fsva. vand- og energiforsyning gælder 
forsyningsvirksomhedsdirektivet ift. tilrådighedsstillelse eller drift af faste net til betje-
ning af offentligheden ifm. med produktion, transport eller distribution af gas og var-
me. Direktivets regler gælder for de offentlige og private virksomheder, der udøver 
forsyningsvirksomhed,16 hvis virksomhederne råder over særlige eller eksklusive ret-
tigheder, der er meddelt af kompetente myndigheder i medlemsstater.17 Efter forsy-
ningsvirksomhedsdirektivet kan der være tale om offentligt udbud hhv. udbud med 
forhandling efter forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse. Ved et of-
fentlig udbud kan der ikke lovligt forhandles med tilbudsgiverne. 

7.3.4 Kontrakter om offentlig-private partnerskaber
Forsyningsvirksomhedsdirektivet skal overholdes, når en ordregivende myndighed 
agter at indgå en kontrakt om offentlig-privat partnerskab ( OPP). Der er ingen speci-
fikke traktatbestemmelser eller EU-lovgivning om brugen af   OPP i vand-og energisek-
toren. Kommissionen vedtog en Grønbog om offentlig-private partnerskaber og fæl-
lesskabslovgivningen om offentlige kontrakter og koncessioner den 30. april 2004. 
Det var opstarten til en debat om behovet for lovgivningsmæssige initiativer, der kun-

10.  Se C-393/06 Ing. Aigner, Wasser-Wärme Umwelt GmbH mod Fernwärme Wien GmbH  og forsyningsvirk-
somhedsdirektivets artikel 2, stk. 2. 

11.  Den energipolitiske aftale af 29. marts 2004 fastslog, at der skulle foretages udbud af to havvindmøl-
leparker på hver 200 MW (på Horns Rev II og Omø Stålgrund), at der skulle være tale om udbud efter 
forhandling, og at der skulle indgås aftale med den, der afgav det billigste tilbud.

12.  Det fremgår af direktivets artikel 12, stk. 1, der henviser til forsyningsdirektivets artikel 3-7.
13.  De relevante krav fremgår af direktivets artikel 3-7
14.  Det fremgår af forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 20, stk. 1. Se også de forenede sager C-462 og 

C-463/03 Strabag AG et Kostmann GmbH mod Österreichische Bundesbahnen.
15.  Udbudsdirektivets artikel 30.
16. De relevante krav fremgår af direktivets artikel 3-7.
17.  Forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 2, stk. 2. 
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ne regulere proceduren for tildeling. Papiret drøftede de særlige spørgsmål i forbindel-
se med kriterierne for ”inhouse” i direktivet.

7.3.5 Modifikation fra udbudskrav for ’in-house ydelser’
Det er, som det fremgår, hovedreglen, at offentligt ejede selskaber ikke kan indgå kon-
trakter uden forudgående udbud. Der er imidlertid en modifikation ift. de såkaldte ’in 
house ydelser’, som er udviklet af EU-domstolen. 

Det er relevant at vurdere ift. vandselskaber, der udskiller energiproducerende en-
heder i selvstændige serviceselskaber.18 Modifikationen vedrører den situation, hvor 
den selvstændige juridiske enhed (her serviceselskabet) er så tæt knyttet til den ordre-
givende myndighed (her kommunen), at en aftale om levering af ydelser fra service-
selskabet til vandselskabet ikke indebærer en gensidig bebyrdende aftale i forsynings-
direktivets forstand.19 

De relevante kriterier er dels et kontrolkriterium, dels et virksomhedskriterium. De in-
debærer ifølge EU-domstolens praksis:
• at den ordregivende myndighed skal udøve en kontrol, der svarer til den, som 

den udøver over sine egne tjenestegrene, og
• at den selvstændige enhed skal udføre hovedparten af sin virksomhed sammen 

med den eller de myndigheder, den ejes af.
Konkurrencestyrelsen har udsendt en vejledning for vandselskabernes situation.20 I 
vejledningen er der forsøgt opstillet nogle faktorer, der kan inddrages ved vurderin-
gen:
• ejerskab,
• kontrol- og beslutningsbeføjelser,
• serviceselskabets kontraktmæssige status.
Det kriterium, som ifølge Konkurrencestyrelsen giver grundlag for den største usikker-
hed ved en stillingtagen til, om der er tale om in house ydelser, er kontrolkriteriet. Hvis 
de kommuner, der ejer vandselskaberne 100 % også ejer serviceselskabet 100 %, er det 
en faktor, der taler for, at kriteriet er opfyldt – uden at det kan opstilles som en betin-
gelse. Derimod er det ifølge styrelsen en forudsætning, at der ikke er konkret eller 
nærtstående udsigt til, at serviceselskabet vil kunne udvide sit kapitalgrundlag med 
privat kapital. Styrelsen fremhæver, at det også er relevant, om ejerkommunerne har 
særlige instruktions- og kontrolbeføjelser over for servicelskabet. 

Virksomhedskriteriet antages at være opfyldt, hvis serviceselskabet udfører hoved-
parten af sin virksomhed for den (eller de) kontrollerende kommuner. Serviceselska-
bets muligheder for at indgå aftaler og udføre opgaver for andre selskaber – herunder 
private selskaber – selskabets muligheder for at beskæftige sig med aktiviteter, der fal-

18. Vandsektorlovens § 19.
19. Line Markert, Rikke S. Berth og Klavs V. Gravesen (red.) ”Vandsektorloven med kommentarer” side 

126f. 
20. Konkurrencestyrelsens Notat af 30. maj 2011. 
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KAPITEL 8

Ressourceeffektivitets- og konkurrencedygtig 

lavemissionsøkonomi 

I dette kapitel behandles de særlige ressource- og energieffektiviseringsmæssige og kli-
mamæssige mål, der er opstillet nationalt og af EU. Sådanne mål kan bl.a. realiseres 
gennem fremme af energismarte vandselskaber. 

Det er først og fremmest udnyttelsen af slammet til produktion af biogas, der er re-
levant. Biogas betragtes som en CO2-neutral energikilde. Det er metanholdig gas, der 
dannes som led i det økologiske kredsløb, når biologisk stof nedbrydes under ilt-frie 
forhold. I biogasprocessen omdannes kulstoffet fra gylle m.v. til en blanding af de 
to drivhusgasser, metan (CH4) og CO2.

1 Slam fra renseanlæg er én af de fire hovedty-
per af råstoffer, der indgår i biogasproduktion. De tre andre er gyllebiogas, losseplads-
gas og industrigas. Biogas er et flydende biobrændsel,2 der skal opfylde VE-direktivets 
bæredygtighedskriterier. Beregningsmetoden ift. biogas fremgår af direktivets bilag V. 
Biogassen har flere anvendelsesformål, herunder som råstof i kraftvarmeproduktion. 
I Danmark anvendes gassen primært i el- og varmeproduktionen, hvor det transpor-
teres via separate biogasledninger.3 Udsigten til at Danmark forventes at ophøre med 
at være selvforsynende på naturgasområdet omkring 2019, øger interessen for biogas-
sens andel i den fremtidige energiforsyning.4 

8.1 Vand- og energiserviceydelsers indbyrdes afhængighed og 
carbon footprint 

”European Water Platform” har i rapporten “Water and Energy Strategic vision and re-
search needs” fra september 2011 anbefalet, at EU bestræber sig på at sikre en sam-
menhængende energi- og vandservicelovgivning. Vand er en integreret del af energi-
produktion. Det bruges bl.a. til køling. Energi er også en integreret del af vandsekto-
rens levering af sine ydelser. Vandsektoren reguleres imidlertid uden et særligt fokus 
på den gensidige afhængighed mellem de to sektorer.5 Det nævnes i ”European Water 

1. Ca. 65 % methan og ca. 35 % CO2

2. Flydende biobrændsler defineres i VE-direktivets artikel 2, litra h på følgende måde: ”flydende brænd-
stof til energiformål, bortset fra transport, herunder elektricitet og opvarmning og køling, fremstillet 
på grundlag af biomasse”.

3.  Energistyrelsens notat om ”Anvendelse af biogasressourcer og gasstrategi herfor”, s. 10.
4.  Energistyrelsen, ”Oplæg om konvertering fra individuel naturgas til fjernvarme”, side 3. 
5. Dette emne i en international sammenhæng – herunder med præcise kildehenvisninger – har jeg be-

handlet i de tre artikler, der omtales i det forord, der indgår i denne rapport.
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Platform”’s rapport, at den europæiske vandsektor forbruger meget energi og genere-
rer mere end en tredjedel af EU’s samlede CO2-udledning, dvs. at de to sektorer tilsam-
men har et højt ”carbon footprint”. 

Erkendelsen af et behov for at få mere fokus på den gensidige afhængighed af vand 
og energiseeviceydelser er begyndt at dukke op på den europæiske dagsorden. En rap-
port, der blev offentliggjort i juni 2012 af Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Føde-
varesikkerhed under Europa-Parlamentet med titelen ”Gennemførelsen af EU lovgivning 
på vandområdet, forud for en nødvendig overordnet tilgang til de europæiske vandudfordrin-
ger ” understreger behovet for at tænke ressourceeffektivt, herunder med fokus på ud-
nyttelsen af de vedvarende energiressourcer, der er et biprodukt i vandsektorens leve-
ring af hovedydelserne spildevandsrensning og drikkevandsforsyning. De gendanne-
de affaldsmaterialer fra vandværker kan erstatte fossile brændstoffer som energikilder 
i energiproduktionen og reducerer behovet for traditionel affaldshåndtering af slam 
med positive virkninger for drivhusgasudledningen, energiforsyningen m.v. 

”National Association of Clean Water Agencies” (NACWA), ”Water Environment 
Research Foundation” (WERF), og ”Water Environment Federation” (WEF), der er de 
tre store amerikanske vandsektor-interesseorganisationer, har i februar 2013 sammen 
udgivet et strategidokument med titlen ”The Water Resources Utility of the Future: A 
Blueprint for Action”. På baggrund af interviews med interessenterne fastslår de, at det 
vigtigste for udnyttelse af synergieffekter mellem energi- og vandsektorydelser er de 
lovgivningsmæssige rammer. Det amerikanske Department of Energy offentliggjorde 
en rapport i juli 2013 med titlen ”U.S. Energy Sector Vulerabilities to Climate Change and 
Extreme Weather”, der fastslår, at den gensidige afhængighed inden for og på tværs af 
energisektoren og vandsektoren bør forstås bedre og udnyttes til at sikre større robust-
hed over for konsekvenserne af klimaændringerne. Konklusionen er, at fremtidens 
løsninger skal være baseret på samarbejde på tværs af offentlige instanser, og den of-
fentlige og den private sektor. Eksisterende juridiske hindringer for at reagere effektivt 
på disse udfordringer skal fjernes bl.a. gennem udvikling af energi/vand-effektive og 
energi–smarte løsninger samt partnerskaber. Blandt de konkrete muligheder for at for-
bedre rammebetingelserne for energismarte vandselskaber nævner rapporten behovet 
for at forbedre samspillet mellem vandsektorens og energisektorens lovgivning.

8.2 Nationale ressourceeffektiviserings-og klimamål

Danmark er efter VE-direktivet forpligtet til at foretage en vurdering af de lovgivnings-
mæssige rammebetingelser for at fremme af vedvarende energi.6 Resultatet skal frem-
gå af den nationale VE-handlingsplan. Planen, ”National handlingsplan for vedvarende 

6.  VE-direktivets artikel 13 om ”Administrative procedurer, forskrifter og reglementer”, jf. artikel 4 om 
”Nationale handlingsplaner for vedvarende energi”. Reglerne er omtalt i afsnit “3.2.4 Proportionali-
tetsprincippet og nationale regler” s. <?> og afsnit “3.2.5 VE-handlingsplaner” s. <?>. 
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energi i Danmark”, der blev indsendt til EU i juni 2010, fastslår, at de lovgivningsmæs-
sige rammebetingelser for VE er gode. Handlingsplanen oplyser, at udbygning af VE i 
Danmark primært er – og fortsat forudsættes at blive – fremmet gennem pristillæg, po-
litiske aftaler om etablering af havvindmølleparker, afgiftsfritagelser, aftaler om an-
vendelse af biomasse samt støtte til informationskampagner og forskning.7 VE-hand-
lingsplanen nævner kommunernes interesse for strategiske energiplaner som et red-
skab til at øge andelen af VE i energiforsyningen.8

8.2.1 Regeringens affaldsstrategi
”Danmark uden affald – Genanvend mere – forbrænd mindre”, som regeringen udsendte i 
oktober,  indeholder målsætninger om øget energiudnyttelse af affald. Det fremhæves 
under overskriften ”Fra affaldsforbrænding til bioforgasning og genanvendelse”, at 
der skal tages initiativer, der kan skabe rammer for mere effektiv udnyttelse af ressour-
cerne.9 De energismarte vandselskaber kunne her være relevante aktører. Der planlæg-
ges endvidere udsendt en ressourcestrategi i 2014. 

8.2.2 Regeringens klimastrategi
Regeringen udsendte i august 2013 ”Regeringens klimaplan. På vej mod et samfund 
uden drivhusgasser”, der fremhæver, at strategien går på to ben: en national indsats og 
en europæisk indsats.10 Energisektoren fremhæves som helt central for realiseringen af 
klimamålene, og det brede energiforlig, der blev indgået i foråret 2012 fremhæves som 
et godt fundament for opfyldelsen af Danmarks internationale forpligtelser og natio-
nale målsætning om at reducere udledningen af drivhusgasser med 40 % i 2020. Rege-
ringen ønsker, at alle sektorer, herunder de ikke kvotebelagte, skal bidrage med kon-
krete og dokumenterbare reduktioner frem mod 2020 og videre frem. Ud over energi-
sektoren fremhæves transport-, landbrugs-, affalds- og miljøsektoren som sektorer, der 
har et potentiale for at reducere drivhusgasudledningen.11 Blandt de kilder på miljø-
områder, der fremhæves som relevante kilder, er affaldsdeponering og spildevand.12 
De virkemidler, der nævnes i ”Virkemiddelkatalog - potentialer og omkostninger for klima-
tiltag”, har imidlertid ikke fokus på vandselskabernes muligheder for både at reducere 
udledning af drivhusgasser og forøge produktionen af vedvarende energi ved en om-
stilling til energismart produktion. Man foreslår afgift på lattergas fra spildevand.13 

 

7.  VE-handlingsplanen s. 4. 
8.  VE-handlingsplanen s. 7f. med citatet.
9. Regeringens affaldsstrategi, side 25.
10.  Regeringens klimaplan. På vej mod et samfund uden drivhusgasser”, side 7 samt side 21ff.
11.  Regeringens klimaplan, side 21 ff.
12.  Regeringens klimaplan, side 23.
13.  Virkemiddelkatalog - potentialer og omkostninger for klimatiltag, side 91.
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Den 4. september 2013 oplyste Energistyrelsen, at der med en samlet bevillings-
ramme på 10,5 mio. kr. var givet tilsagn til fem tværkommunale samarbejdsprojekter, 
der dækker 85 af de 98 kommuner. Projekterne skal styrke den strategiske energiplan-
lægning i kommunerne uden dog at inddrage de muligheder, som bedre sammen-
hæng mellem vandsektoren og energisektoren muliggør. Projekterne igangsættes som 
en opfølgning på energiaftalen af 22. marts 2012 og på baggrund af en ansøgningsvej-
ledning, der emnemæssigt er fokuseret på reduktioner i energiforbruget samt omstil-
ling af el- og varmeforsyning samt analyse af den samlede energiomstilling, f.eks. i for-
bindelse med at kommunerne fastlægger klima- og energimål. Der er ikke i den danske 
strategiske energiplanlægning fokus på de energismarte vandselskaber. 

8.2.3 Vandsektorens biogasanlæg 
Det forudsættes i Grøn Vækst-aftalen fra juni 2009, at der med udmøntning af aftalen 
bliver tale om en tredobling af den energiproduktion, der er baseret på biogasanlæg, 
og at biogassen primært erstatter naturgassen. En sådan anvendelse af biogassen vil bi-
drage til en ressourceøkonomisk praksis, men den forudsætter samtidig, at indholdet 
af CO2 fjernes gennem en opgraderingsproces. 

Nye biogasanlæg samt væsentlige ændringer af biogasanlæg skal miljøgodkendes 
efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5. Ift. biogasanlæg er det især lugtgenerne og -vil-
kårene, der er centrale. Virksomheder, anlæg eller indretninger, der er optaget på god-
kendelseslisten (listevirksomhed), må ikke anlægges eller påbegyndes, før der er med-
delt en miljøgodkendelse. Listevirksomhed må heller ikke udvides eller ændres byg-
ningsmæssigt eller driftsmæssigt på en måde, som indebærer forøget forurening, før 
udvidelsen eller ændringen er godkendt.14 Er produktionen baseret på spildevands-
slam, vil anlægget typisk skulle godkendes som en virksomhed, der henhører under li-
stepunkt K206, dvs. at der er tale om et anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald. Er der 
tale om biogas, der anvendes i kraftvarmeproducerende anlæg, varmeproducerende 
anlæg, gasturbineanlæg eller gasmotoranlæg, der er baseret på faste biobrændsler eller 
biogas med en samlet effekt på mellem 1 MW og 5 MW, er anlægget placeret under G 
202. Der indføjes som hovedregel standardvilkår.15 I miljøgodkendelsesbehandlingen 
af store biogasanlæg kan der være tale om risikovurderinger og krav om beredskabs-

14. Godkendelsesbekendtgørelsens § 2, stk. 2.
15. Se bl.a. Miljøklagenævnets afgørelse trykt i KFE 2009.510, hvor nævnet anbefaler anvendelse af sådan-

ne vilkår også i situationer, hvor der ikke er en pligt til det.



planer m.v. i overensstemmelse med risikoreglerne i Seveso II-direktivet. Beredskabs-
lovens regler skal også iagttages.  

8.3 EU’s overordnede strategi og 7. miljøhandlingsprogram

Afløseren for Lissabon-strategien ”Europe 2020. A European Strategy for Smart, Sustaina-
ble and Inclusive Growth” (eller blot ”Europa 2020”), blev vedtaget af EU’s institutioner 
i 2010. Den er baseret på den overbevisning, at Europas industrielle grundlag må om-
lægges til en mere bæredygtig fremtid, hvor bl.a. VE-teknologier bliver centrale. Også 
Kommissionens udspil ”Energi 2020. En strategi for konkurrencedygtig, bæredygtig og sik-
ker energi” angiver, at VE bør prioriteres.16 

Det i november 2013 vedtagne 7. miljøhandlingsprogram ”Et godt liv i en ressour-
cebegrænset verden” indeholder bl.a. en klar prioritering af indsatsen for en omstil-
ling af EU til en ressourceeffektiv, grøn og konkurrencedygtig lavemissionsøkonomi, 
som en udmøntning af Europa 2020-strategien.17 I præamblen kan man bl.a. læse føl-
gende:

“Der findes betydeligt spillerum til at reducere udledningen af drivhusgasser og øge energi- og ressourceef-
fektiviteten i Unionen. Det vil mindske miljøbelastningen og skabe øget konkurrenceevne og nye kilder til 
vækst og arbejdspladser gennem omkostningsbesparelser som følge af øget effektivitet, kommercialisering af 
innovationer og bedre forvaltning af ressourcer over hele deres livscyklus. Med henblik på at virkeliggøre 
dette potentiale, bør en mere omfattende EU-politik om klimaændringer anerkende, at alle de økonomiske 
sektorer skal bidrage til imødegåelse af klimaændringerne.”

8.4 VE-direktivet 

VE-direktivet understøtter udnyttelsen af VE-kilder i alle sektorer, herunder også vand-
sektoren. Det er forudsat, at der er tale om et fælles ansvar mellem EU’s institutioner 
og medlemsstaterne, så reguleringen på alle niveauer opnår høj kvalitet. Hjemlen for 
det indre marked er relevant ift. direktivets artikler om bæredygtighedskriterier for 
biobrændstoffer og flydende biobrændsler. Der stilles i VE-direktivet en række krav til 
medlemslandene om, at de skal bidrage til, at el-, varme- og gassektorerne omstiller fra 
den aktuelle produktion, der aktuelt primært er baseret på konventionelle energikil-
der, til VE-kilder. Energieffektivisering forudsættes efter VE-direktivet at indgå i et in-
tegreret samspil med de VE-tiltag, der foretages, og der skal sikres en sammenhæng 
mellem direktivet og EU’s anden miljølovgivning. 

16.  KOM(2010) 639 endelig udgave, s. 5.
17. Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1386/2013/EU af 20. november 2013 om et generelt EU-

miljøhandlingsprogram frem til 2020 ”Et godt liv i en ressourcebegrænset verden”, se således hand-
lingsprogrammets prioriterede mål nr. 2, EU-tidende L 354/182. 



8.4.1 Prioriteret hhv. garanteret adgang til elnettet

VE-direktivet fastslår, at prioriteret adgang og garanteret adgang for elektricitet fra VE 
er vigtig, hvis VE skal kunne integreres i det indre marked. Samtidigt erkendes det, at 
der ikke stilles krav om, at medlemsstaterne skal indføre købsforpligtelser for energi fra 
VE-kilder.18 Direktivet pålægger medlemsstaterne at tage passende skridt til at udvikle 
transmissions- og distributionsnetinfrastruktur, intelligente net (”Smart Metering”), 
lagringsfaciliteter og elforsyningssystemer mhp. at muliggøre en sikker drift af elforsy-
ningssystemet og bidrage til den fortsatte udbygning af elproduktion fra VE-kilder.19 
Direktivet fastlægger krav til medlemsstaterne om at sikre objektive, gennemsigtige og 
ikke-diskriminerende kriterier og regler, der sikrer VE en adgang til elnettet. Medlems-
staterne skal desuden sørge for, at der er enten prioriteret eller garanteret adgang til 
nettet for elektricitet fra VE-kilder.20 Ift. lastfordelingen mellem elproduktionsanlæg 
skal medlemsstaterne – samtidig med, at nettets pålidelighed og sikkerhed skal kunne 
garanteres – give forrang til anlæg, der bruger VE-kilder.21 

8.4.2 Bindende mål for VE-andel
VE-direktivet fastlægger bindende resultatmål, der vedrører den kvantitative VE-an-
del. Medlemsstaterne skal træffe foranstaltninger (herunder lovgivningsmæssige), der 
effektivt sikrer, at andelen af VE ift. det udvidede endelige energiforbrug i 2020 udgør 
mindst den procentsats, der er angivet i direktivets bilag I, del A.22 Udvidet endeligt 
energiforbrug defineres i VE-direktivet som:

”Energiprodukter, der leveres til energiformål til industri- og transportsektoren, til husholdninger, til service-
sektorerne inklusive den offentlige sektor samt til landbrug, skovbrug og fiskeri, inklusive energisektorens el- 
og varmeforbrug i forbindelse med el- og varmeproduktion og inklusive el- og varmetab i forbindelse med 
distribution og transmission.”

For Danmark er det nationale resultatmål fastsat ved direktivet til 30 % VE.
Alle medlemsstaterne skal endvidere bidrage til sikring af mindst 10 % VE-kilder se-

nest i 2020 gennem udvikling af et marked for sådanne kilder.23 

8.4.3 Bæredygtighedskriterier
VE-direktivets bæredygtighedskriterier er et eksempel på integrationsprincippets cen-
trale betydning, både ift. horisontal, vertikal og instrumental integration. Biobrænd-
stofkvalitetdirektivet blev ændret i forbindelse med vedtagelsen af VE-direktivet, så di-
rektivet indeholder tilsvarende kriterier. Bæredygtighedskriterierne er begrundet i EU’s 

18. VE-direktivets præambel betragtning 60.
19. VE-direktivets artikel 16, stk. 1.
20. VE-direktivets artikel 16, stk. 2, litra b.
21. VE-direktivets artikel 16, stk. 2, litra c.
22. VE-direktivets artikel 3, stk. 1.
23. VE-direktivets artikel 3, stk. 4.



interesse i at sikre, at produktionen af biomasse til anvendelse i fremstillingen af bio-
brændstoffer samt de biobrændstoffer, der importeres i EU, er produceret på en måde, 
der er bæredygtig. Biobrændstofferne vurderes ud fra hele den produktionskæde, der 
er tale om. Råstoffer bestående af affald og restprodukter (2. generations biobrændsler) 
kan begrunde dobbelttælling. Ved beregning af mængden af elektricitet fra VE, som er 
forbrugt i elkøretøjer til vejtransport (el-biler), anses forbruget for at være 2,5 gange 
energiindholdet af inputtet af elektricitet fra VE-kilder. 

Biogasssen fra vandselskaberne kan anvendes som 2.generations VE-kilder, der kan 
bidrage til at nå det bindende mål. Ift. 2. generations biobrændsler kan der i en vis ud-
strækning accepteres dobbelttælling ift. drivhusgasemissionsreduktion. 

Bæredygtighedskriterierne har også betydning ift. etablering af støtteordninger, der 
er knyttet til forbruget af de pågældende biobrændstoffer og flydende brændsler. VE-
direktivet fastslår, at der bør sikres en prisgevinst for de biobrændsler og flydende bio-
brændsler, som opfylder bæredygtighedskriterierne.24 

I Danmark er det Energistyrelsen, der vurderer, om der konkret er tale om affald el-
ler restprodukter, som kan tælle dobbelt efter reglerne om bæredygtige biobrændsler. 
Er der tale om biogas fra vandselskaberne, er der ingen tvivl om, at det vil tælle dob-
belt som 2-generations biogas. 

8.5 Energieffektivisering

Energieffektiviseringsdirektivet,25 der er en opfølgning på Kommissionens 
energieffektiviseringsplan,26 skal bidrage til at sikre opfyldelsen af EU-målsætningen 
om en 20 % reduktion af energiforbruget. Det nationale vejledende mål i direktivet 
skæpes ift. det tidligere mål på 9 %. Det tidligere kraftvarmedirektiv (CHP-direktivet), 
der nu indgår som en del af det nye energieffektiviseringsdirektiv, havde også til for-
mål at fremme energieffektivisering og forsyningssikkerhed gennem højeffektiv kraft-
varmeproduktion.27 Hovedelementerne i direktivet er kravene om energieffektivise-
ring af statslige bygninger, energieffektive indkøb i den offentlige sektor, energispare-
forpligtelser for energiselskaberne, energitilsyn og energiledelsessystemer hos 
slutbrugerne samt måling og informativ fakturering, energieffektiv opvarmning og 
køling, fremme af energitjenester m.v.

Ligesom VE-direktivet indeholder direktivet en bestemmelse om, at medlemssta-
terne skal gennemgå egen lovgivning og administrative procedurer mhp. at fjerne 
eventuelle barrierer. Direktivet indeholder en bestemmelse om, at en eventuel natio-

24. Præamblens betragtning 76. Den 19. juni 2010 udsendte Kommissionen en ”meddelelse om den prak-
tiske gennemførelse af EU’s bæredygtighedskriterier for biobrændstoffer og flydende biobrændsler og 
om regler for medregning af biobrændstoffer”. 

25. Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2012/27/EU om energieffektivisering. 
26. KOM(2008) 772 endelig.
27. Gram Mortensen og Aagaard Truelsen, ”Miljøretten bind 6”, s. 329ff. 



nal støtte til skal være baseret dels på en vurdering af de muligheder, der er for at opnå 
primærenergibesparelser, dels på efterspørgsel efter varme fra kraftvarmeproduktion.28 
Direktivet pålægger medlemsstaterne at sikre en adgang til elnettet.29

Vandselskabernes udnyttelse af egne VE-kilder kan bidrage til en betydelig ener-
gieefktivitet, idet der spares på brugen af energi, der produceres på konventionelle kil-
der. 

28. Kraftvarmedirektivets artikel 7. 
29. Kraftvarmedirektivets artikel 8 og eldirektivets artikel 11, stk. 3. 
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FORKORTELSER

Costdriver: Costdriver vedrører indikatorer på størrelsen af kundekredsen, om-
fanget af det udførte transportarbejde og størrelsen af den tilstede-
værende servicekapital, f.eks. evne til at levere vand i spidsbelast-
ningsperioder. 

DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening.

FADO:  FADO er en fokortelse for ’faktiske driftsomkostninger’. FADO udgøres 
af driftsomkostningerne ifølge det reviderede regnskab fratrukket 
driftsomkostningerne til tilknyttede aktiviteter, driftsomkostninger 
til miljø- og servicemål, samt 1:1 omkostninger i det omfang sådan-
ne omkostninger er indeholdt i driftsomkostningerne i det revide-
rede regnskab. FADO må endvidere ikke indeholde afskrivninger el-
ler finansielle poster. FADO giver således som udgangspunkt de 
driftsomkostninger, som knytter sig til driften af de aktiviteter, som 
output i form af netvolumenelementerne, jf. herom Peter Bogetoft, 
”Strukturanalyse af den danske vandsektor”, side 23f.

FVD:  Foreningen af Vandværker i Danmark.

Genindvindingsværdien:

 Den højeste værdi af kapitalværdien og salgsværdien fratrukket for-
ventede omkostninger ved salg (relevant ift. årsregnskabslovens § 
42’s nedskrivningskrav). 

Kapitalværdien:

 Tilbagediskonteringsværdien (nutidsværdien) af de fremtidige net-
toindbetalinger, som et aktiv på balancedagen forventes at indbrin-
ge ved en fortsat benyttelsee i den nuværende form (relevant ift. 
årsregnskabslovens § 42’s nedskrivningskrav).

TEU  Traktaten om Den Europæiske Union.

TFEU Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde.



548-Loven Lov nr. 548 af 8. juni 2006 om kommuners udførelse af opgaver for 
andre offentlige myndigheder og kommuners og regioners deltagel-
se i selskaber. 
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EU-lovgivning

Lissabontraktaten
Traktaten af 13. december 2007 om æn-
dring af traktaten om Den Europæiske 
Union (TEU) og traktaten om oprettel-
se af Det Europæiske Fællesskab (TEUF) 
og visse tilknyttede akter med tilhørende 
protokoller og erklæringer

Forordninger

Affaldsforordningen 

Europa-Parlamentets og Rådets forord-
ning (EF) nr. 1013/2006 af 14. juni 2006 
om overførsel af affald (EUT L 190/2006, 
s. 1), som senest ændret ved Europa-Par-
lamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
664/2011 af 11. juli 2011 for at tilføje vis-
se blandinger af affald i bilag III (EUT L 
182/2011, s. 2)

Elnetadgangsforordningen (Grænsehandels-

forordningen) 

Europa-Parlamentets og Rådets forord-
ning (EF) nr. 714/2009 af 13. juli 2009 
om betingelserne for netadgang i for-
bindelse med grænseoverskridende elek-
tricitetsudveksling og om ophævelse af 
forordning (EF) nr. 1228/2003 (EUT L 
211/2009, s. 15) 

Generel gruppefritagelsesforordning

Kommissionens forordning (EF) nr. 
800/2008 af 6. august 2008 om visse for-
mer for støttes forenelighed med fælles-
markedet i henhold til traktatens artikel 
87 og 88 (EUT L 214/2008, side 3)

Direktiver
Affaldsrammedirektivet

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2008/98/EF af 19. november 2008 om af-
fald og om ophævelse af visse direktiver 
(EUT L 312/2008, s. 3) 

Biobrændseldirektivet

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/30/EF af 8. maj 2003 om fremme 
af anvendelsen af biobrændstoffer og an-
dre fornyelige brændstoffer til transport 
(EUT L 123/2003, s. 42), som senest æn-
dret ved Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2009/28/EF af 23. april 2009 om 
fremme af anvendelsen af energi fra ved-
varende energikilder og om ændring og 
senere ophævelse af direktiv 2001/77/EF 
og 2003/30/EF (EUT L 140/2009, s. 16)

Brændstofkvalitetsdirektivet

Europa-parlamentets og Rådets direktiv 
98/70/EF af 13. oktober 1998 om kva-
liteten af benzin og dieselolie (EFT L 
350/1998 s. 58), som ændret senest ved 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
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2009/30/EF af 23. april 2009 om ændr. af 
direktiv 98/70/EF for så vidt angår speci-
fikationerne for benzin, diesel og gasolie 
og om indførelse af en mekanisme for 
overvågning og reduktion af emissioner-
ne af drivhusgasser og om ændring af Rå-
dets direktiv 1999/32/EF for så vidt angår 
specifikationerne for brændstof, der be-
nyttes i fartøjer til sejlads på indre vand-
veje, og om ophævelse af direktiv 93/12/
EØF (EUT L 140/2009, s. 88)

Eldirektivet 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/72/EF af 13. juli 2009 om fælles reg-
ler for det indre marked for elektricitet 
og om ophævelse af direktiv 2003/54/EF 
(EUT L 211/2009, s. 55) 

Energibeskatningsdirektivet

Rådets direktiv 2003/96/EF af 27. oktober 
2003 om omstrukturering af EF bestem-
melserne for beskatning af energipro-
dukter og elektricitet (EUT L 283/2003, 
s. 5), som senest ændret ved Rådets di-
rektiv 2004/75/EF af 29. april 2004 (EUT 
157/2004, s. 100)

Energieffektiviseringsdirektivet 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2012/27 af 25. oktober 2012 om ener-
gieffektivitet og om ændring af direk-
tiv 2009/125/EF og 2010/30/EU samt 
om ophævelse af direktiv 2004/8/EF og 
2006/32/EF.(EUT L315, s. 1)

Forsyningsvirksomhedsdirektivet

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2004/17/EF af 31. marts 2004 om sam-

ordning af fremgangsmåderne ved ind-
gåelse af kontrakter inden for vand- og 
energiforsyning, transport samt posttje-
nester (EUT L134/2004, s. 1), med sene-
re ændringer 

IE-Direktivet

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2010/75/EU af 24. november 2010 om in-
dustrielle emissioner (integreret forebyg-
gelse og bekæmpelse af forurening) (EUT 
L 334/2010, s. 17)

Informationsproceduredirektivet

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
98/34/EF af 22. juni 1998 om en informa-
tionsprocedure med hensyn til tekniske 
standarder og forskrifter (EFT L 204/1998, 
s. 37), som senest ændret ved Rådets di-
rektiv 2006/96/EF af 20. november 2006 
(EUT L363/2006, s. 1)

Naturgasdirektivet 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/73/EF om fælles regler for det indre 
marked for naturgas og om ophævelse af 
direktiv 2003/55/EF (EUT L 211/2009, s. 
94)

Servicedirektivet

Parlamentets og Rådets direktiv nr. 
2006/123/EF af 12. december 2006 om 
tjenesteydelser i det indre marked (EUT 
nr. L 376/2006, s. 36)

Udbudsdirektivet

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2004/18/EF af 31. marts 2004 om sam-
ordning af fremgangsmåderne ved ind-
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gåelse af offentlige vareindkøbskontrak-
ter, offentlige tjenesteydelseskontrakter 
og offentlige bygge- og anlægskontrak-
ter (EUT 134/2004, s. 114), som senest 
ændret ved Kommissionens forordning 
(EF) nr. 1177/2009 af 30. november 2009 
(EUT L314/2009, s. 64)

Vandkvalitetsdirektivet

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2008/105/EF af 16. december 2008 om 
miljøkvaliteteskrav inden for vandpoli-
tikken (EUT L 348/2008, s. 84)

Vandrammedirektivet

Europa-Parlamentets og Rådets direk-
tiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om 
fastlæggelse af en ramme for Fælles-
skabets vandpolitiske foranstaltninger 
(EUT L 327/2000, s. 1), som ændret ved 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2008/105/EF af 16. december 2008 om 
miljøkvaliteteskrav inden for vandpoli-
tikken (EUT L 348/2008, s. 84)

VE-direktivet

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/28/EF af 23. april 2009 om fremme 
af anvendelsen af energi fra vedvarende 
energikilder og om ændring og senere op-
hævelse af direktiv 2001/77/EF og direk-
tiv 2003/30/EF (EUT L 140/2009, s. 16)

Beslutninger, aftaler, mandater

Statsstøtteretningslinjerne 

EF-retningslinjer for statsstøtte til miljø-
beskyttelse (EUT C 82/2008 side 1)

Transeuropæiske energinet-retningslinjer
Europa-Parlamentets og Rådets beslut-
ning nr. 1364/2006/EF af 6. september 
2006 om retningslinjer for de transeuro-
pæiske net på energiområdet og om op-
hævelse af beslutning 96/391/EF og nr. 
1229/2003/EF (EUT L262/2006, s. 1)

VE-handlingsplanmodel 

Kommissionens beslutning 2009/548/EF 
af 30/6 2009 om fastlæggelse af en mo-
del for de nationale handlingsplaner for 
vedvarende energi, jf. Europa-Parlamen-
tets og Rådets direktiv 2009/28/EF (EUT 
L182/2009, s. 33)

National lovgivning

Afskrivningsloven 

Lovbekendtgørelse nr. 1191 af 11. okto-
ber 2007 om skattemæssige afskrivninger

Betalingsloven 

Lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 
om betalingsregler for spildevandsselska-
ber m.v.

Bekendtgørelse nr. 1070 af 2. septem-
ber 2013 om fastsættelse af den varia-
ble del af vandafledningsbidraget m.v.

Bekendtgørelse nr. 1411 af 8. decem-
ber 2010 om henlæggelse af opgaver 
og beføjelser til Naturstyrelsen

Vejledning nr. 12414 af 1. januar 2001 
om betalingsregler for spildevandsan-
læg
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Byggeloven 

Lovbekendtgørelse nr. 1185 af 14. okto-
ber 2010 om byggeloven

Bekendtgørelse nr. 810 af 28. juni 
2010 om offentliggørelse af bygnings-
reglement (BR10), som senest æn-
dret ved bekendtgørelse nr. 909 af 18. 
august 2011

Bæredygtige biobrændstoffer, lov om

Lovbekendtgørelse nr. 674 af 21. ju-
ni 2011 om bæredygtige biobrændstof-
fer og om reduktion af drivhusgasser fra 
transport

Bekendtgørelse nr. 1403 af 15. decem-
ber 2009 om biobrændstoffers bære-
dygtighed m.v., som ændret senest 
ved bekendtgørelse nr. 843 af 7. juli 
2011

Elforsyningsloven 

Lovbekendtgørelse nr. 1329 af 25. no-
vember 2013 om elforsyning

Bekendtgørelse nr. 1297 af 15. de-
cember 2008 om kommuners ind-
beretninger og erklæringer efter el-
forsyningslovens §§ 37 og 37 a og 
varmeforsyningslovens §§ 23 l og 23 
m (indberetningsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse nr. 1133 af 27. novem-
ber 2008 om kommuners og Energi-
net.dk’s deltagelse i anden virksom-
hed, som har nær tilknytning til deres 
hovedvirksomhed efter elforsynings-
loven

Bekendtgørelse nr. 493 af 12. juni 
2003 om betingelser og procedurer for 

meddelelse af tilladelse til etablering 
af nye elproduktionsanlæg samt væ-
sentlige ændringer i bestående anlæg 
(kraftværkbekendtgørelsen)

Erhvervsfremmeloven

Lov nr. 1715 af 16. december 2010 om 
erhvervsfremme

Fjernkøling, lov om kommunal

LOV nr. 465 af 17. juni 2008 om kommu-
nal fjernkøling

Forvaltningsloven 

Lovbekendtgørelse nr. 988 af 9. oktober 
2012 af forvaltningsloven

Kommunestyrelsesloven

Lovbekendtgørelse nr. 971 af 25. juli 2013 
om kommunernes styrelse

Kommununal fjernafkøling, lov om

Lov nr. 465 af 17. juni 2008 om kommu-
nal fjernkøling

Kommununal udligning m.v., lov om

Lovbekendtgørelse nr. 798 af 24. juni 
2013 om kommunal udligning og gene-
relle tilskud til kommuner

Konkurrenceloven

Lovbekendtgørelse nr. 700 af 18. juni 
2013 om konkurrenceloven

Bekendtgørelse nr. 1254 af 28. okto-
ber 2013 om delegation af ministerens 
beføjelser om miljøbeskyttelse og for-
skellige andre love
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Konsekvensloven til vandsektorloven

Lov nr. 460 af 12. juni 2009 om ændring 
af lov om miljøbeskyttelse, lov om vand-
forsyning, lov om betalingsregler for spil-
devandsanlæg m.v. og forskellige andre 
love

Ligningsloven

Lovbekendtgørelse 405 af 22. april 2013 
om påligningen af indkomstskat til staten

Miljøbeskyttelsesloven

Lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 
2010 om miljøbeskyttelse

Bekendtgørelse nr. 1300 af 18. decem-
ber 2012 om affald 

Bekendtgørelse nr. 1650 af 13. decem-
ber 2006 om anvendelse af affald til 
jordbrugsformål (slambekendtgørel-
sen) 

Bekendtgørelse nr. 1454 af 20. decem-
ber 2012 om godkendelse af listevirk-
somhed (godkendelsesbekendtgørel-
sen) 

Bekendtgørelse nr. 1637 af 13. decem-
ber 2006, som ændret ved bekendtgø-
relse nr. 57 af 11. januar 2010 (biomas-
sebekendtgørelsen)

Naturgasforsyningsloven

Lovbekendtgørelse nr. 1331 af 25 novem-
ber 2013 om naturgasforsyning

Offentlighedsloven

Lov nr. 606 af 12. juni 2013 om offentlig-
hed i forvaltningen

Privat-kommunal selskabsloven (548-loven)

Lov nr. 548 af 8. juni 2006 om kommu-
ners udførelse af opgaver for andre of-
fentlige myndigheder og kommuners og 
regioners deltagelse i selskaber

Bekendtgørelse nr. 419 af 24. april  
2013 om kommuners udførelse af op-
gaver for andre offentlige myndighe-
der

Bekendtgørelse nr. 675 af 15. juni 
2011 om undtagelse af visse typer af 
virksomheder fra krav i lov om kom-
muners udførelse af opgaver for andre 
offentlige myndigheder og kommu-
ners og regioners deltagelse i selskaber 

Bekendtgørelse nr. 1364 af 11. decem-
ber 2006 om indberetning af kommu-
ners og regioners deltagelse i erhvervs-
drivende selskaber m.v.

Selskabsloven

Lovbekendtgørelse nr. 322 af 11. april 
2011 om aktie- og anpartsselskaber

Selskabsloven 

Lovbekendtgørelse 1082 af 14. november 
2012 om indkomstbeskatning af aktiesel-
skaber m.v.

Stoploven

Lovbekendtgørelse nr. 634 af 7. juni 2010 
om kommuners afståelse af vandforsy-
ninger og spildevandsforsyninger
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Bekendtgørelse nr. 319 af 25. marts 
2010 om afvikling af mellemværender 
mellem kommuner og vandselskaber

Tilbudsloven

Lov 1410 af 7. december 2007 om ind-
hentning af tilbud på visse offentlige og 
offentligt støttede kontrakter

Udbudsfremgangsmåden, lov om

Lovbekendtgørelse nr. 600 af 30. juni 
1992 om samordning af fremgangsmå-
derne ved indgåelse af bygge- og anlægs-
kontrakter og indkøb m.v., som senest 
ændret ved lov nr. 492 af 12. maj 2010

Bekendtgørelse nr. 712 of 15. ju-
ni 2011 om fremgangsmåderne ved 
indgåelse af offentlige vareindkøbs-
kontrakter, offentlige tjenesteydelses-
kontrakter og offentlige bygge- og an-
lægskontrakter 

Bekendtgørelse nr. 936 af 16. sep-
tember 2004 om fremgangsmåderne 
ved indgåelse af kontrakter inden for 
vand- og energiforsyning, transport 
samt posttjenester, som ændret senest 
ved bekendtgørelse nr. 598 af 7. juni 
2007 (OPP-bekendtgørelsen)

Udbudshåndhævelsesloven

Lov nr. 492 af 12. maj 2010 om håndhæ-
velse af udbudsreglerne m.v.

Vandsektorloven

Lov nr. 469 af 12. juni 2009 om vandsek-
torens organisering og økonomiske for-

hold, som ændret senest ved lov nr. 580 
af 18. juni 2012

Bekendtgørelse nr. 122 af 8. februar 
2013 om prisregulering m.v. af vand-
sektoren

Bekendtgørelse 89 af 30. januar 2013 
om spildevandsforsyningsselskabers 
medfinansiering af kommunale og 
private projekter

Bekendtgørelse 1048 af 29. oktober 
2012 om driftsomkostninger til gen-
nemførelse af miljømål og servicemål 

Bekendtgørelse nr. 1195 af 14. okto-
ber 2010 om vandselskabers deltagel-
se i anden virksomhed

Bekendtgørelse nr. 1411 af 8. decem-
ber 2010 om henlæggelse af opgaver 
og beføjelser til Naturstyrelsen 

Bekendtgørelse nr. 319 af 25. marts 
2010 om afvikling af mellemværender 
mellem kommuner og vandselskaber

Bekendtgørelse nr. 298 af 25. marts 
2010 om program for vandselskabers 
interne overvågning

Bekendtgørelse nr. 1467 af 16. decem-
ber 2009 om Forsyningssekretariatets 
virksomhed

Vejledning nr. 9271 af 6. juli 2011 om 
tilknyttede aktiviteter
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Vandforsyningsloven

Lovbekendtgørelse nr. 1199 af 30. sep-
tember 2013 om vandforsyning

Bekendtgørelse nr. 1254 af 28. okto-
ber 2013 om delegation af ministerens 
beføjelser om miljøbeskyttelse og for-
skellige andre love

Bekendtgørelse nr. 1411 af 8. decem-
ber 2010 om henlæggelse af opgaver 
og beføjelser til Naturstyrelsen

Varmeforsyningsloven

Lovbekendtgørelse nr. 1184 af 14. decem-
ber 2011 om varmeforsyning

Bekendtgørelse nr. 175 af 18. marts 
1991 om driftsmæssige afskrivnin-
ger, henlæggelser og forretning af ind-
skudskapital ifølge lov om varmefor-
syning (afskrivningsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse nr. 1332 af 2. decem-
ber 2010 om undtagelse af biogasan-
læg og blokvarmecentraler fra kapitel 
4 i lov om varmeforsyning 

Bekendtgørelse nr. 690 af 21. juni 
2011 om tilslutning m.v. til kollektive 
varmeforsyningsanlæg (tilslutnings-
bekendtgørelsen) 

Bekendtgørelse nr. 1297 af 15. de-
cember 2008 om kommuners ind-
beretninger og erklæringer efter el-
forsyningslovens §§ 37 og 37 a og 
varmeforsyningslovens §§ 23 l og 23

Bekendtgørelse nr. 374 af 15. april 
2013 om godkendelse af projekter 

for kollektive varmeforsyningsanlæg 
(projektgodkendelsesbekendtgørel-
sen).

VE-loven

Lovbekendtgørelse nr. 1330 af 25. no-
vember 2013 om fremme af vedvarende 
energi

Bekendtgørelse nr. 1323 af 30. novem-
ber 2010 om oprindelsesgaranti for 
VE-elektricitet (oprindelsesgarantibe-
kendtgørelsen)

Årsregnskabsloven

Lovbekendtgørelse nr. 1253 af 1. novem-
ber 2013 om årsregnskab
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