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DANVA notat Skanderborg, den 24. marts 2014 

HSA/CEL 

Vedr.:  Kort resumé af rapport om evaluering af vandsektorloven 

Nærværende notat giver et kort resumé af den udarbejdede rapport
1
 om evaluering af vandsektorloven. No-

tatet er baseret på rapportens kapitel 1 ”sammenfattende evaluering af vandsektorloven”. Der er alene tale 

om et resumé udarbejdet som en service til DANVAs bestyrelse og medlemmer; d.v.s. konklusioner og anbe-

falinger er ikke kommenteret.  

 

DANVA vurdering af evalueringsrapporten vil blive behandlet i et selvstændigt dokument. 

 

Evalueringens formål. 

Det overordnede formål med evalueringen har været: 

 at få beskrevet og vurderet, om den nuværende regulering imødekommer/forventes at imødekomme 

de primære hensyn i vandsektorreformen: Effektivisering, lavere priser, øget gennemsigtighed og 

klarere opgavefordeling.  

 at få belyst om reguleringen understøtter fastholdelse af krav til miljø, sundhed og forsyningssikker-

hed. 

 at få belyst om der er sket en klar og hensigtsmæssig adskillelse af drifts- og myndighedsansvaret. 

 at få belyst om den økonomiske regulering sætter hensigtsmæssige rammer for at indfri et muligt er-

hvervspotentiale samt udvikling af dansk vandteknologi. 

 at evalueringens konklusioner sammenfattes i perspektiver på videre udviklingsmuligheder for, hvor-

dan vandsektoren kan reguleres (overordnet) for at imødekomme de primære hensyn i forligsaftalen 

(herunder særligt med henblik på effektivisering). 

 
Overordnet vurdering af vandsektorreguleringen. 

Det er vurderingen, at den nuværende reguleringsmodel i flere henseender ikke lever op til formålene med 

vandsektorloven.   

 

Evalueringens resultater i forhold til de enkelte temaer. 

 

Økonomisk regulering og effektiviseringskrav. 

 Deloitte vurderer, at det samlede indre effektiviseringspotentiale er mindre end tidligere estimeret, 

både på grund af allerede realiseret potentiale og på grund af et bedre grundlag for vurderingen.  

                                                      
1
 Evalueringen er udarbejdet af Deloitte, LETT og DHI. I det følgende alene betegnet ”Deloitte” 
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 De indre effektiviseringspotentialer i driften er dog ikke udtømmende for de effektiviseringspotentia-

ler, der samlet set er i vandselskaberne, da det vurderes, at der kan opnås yderligere effektiviserin-

ger via konsolidering af vandselskaberne. Samtidig er der betydelige muligheder for effektiviseringer 

på anlægssiden, ligesom der vil kunne ske forbedringer i fronten f.eks som følge af den fremtidige 

teknologiske udvikling. 

 Der er tegn på, at der er ved at ske en opbremsning af prisstigningerne i vandsektoren. Effekten har 

dog ikke en sådan størrelse, at målet om prisreduktion til gavn for forbrugerne anses for opfyldt. 

Samtidig vurderes der ikke at være udsigt til markante prisreduktioner. 

 

Statens tilsyn 

Rapporten opsummerer, at 

 opsplitningen mellem den regeludstedende myndighed og Forsyningssekretariatet som udøvende 

myndighed og tilsyn findes hensigtsmæssig.  

 der ikke er sammenhæng mellem Forsyningssekretariatets opgaver og dets ressourcer.  

 omfanget af klagesager udgør en udfordring i forhold til funktionaliteten af prisloftsreguleringen. 

Samtidig er det en indikator på vandselskabernes store utilfredshed med reglerne og administratio-

nen heraf. 

 Deloitte vurderer/foreslår i forlængelse heraf:  

o at det kunne være en fordel med en styrket indsats i forhold til vejledninger og opsamling på 

principielle spørgsmål og afgørelser. 

o at tilsynet i højere grad tilrettelægges efter en risikobaseret tilgang, hvor tilsynsindsatsen af-

hænger af en mere konkret vurdering af performance og compliance. Således at kravene 

kan lempes for de selskaber, der af egen drift effektiviserer mest og der fokuseres mest på 

vandselskaber med de største effektiviseringsbehov.    

o Der bør ses på en alternativ finansieringsmodel for Forsyningssekretariatet.  

 

Strukturudvikling og konsolidering. 

 Vandsektorloven og den relaterede regulering betyder en række barrierer for konsolidering af vand-

sektoren. Barriererne er følgende: 

o Forbud mod differentierede spildevandstakster 

o Omkostninger til fusioner/sammenlægninger skal afholdes indenfor prislofter 

o Små vandselskaber ønsker ikke at blive omfattet af VSL på grund af fusioner 

o Begrænsning af kommunal indflydelse 

o Myndighedsansvar deles mellem forskellige kommuner ved fusioner mellem kommunalt eje-

de vandselskaber 

o Usikkerhed ift. den økonomiske regulering ved fusioner mellem lovomfattede og ikke-

lovomfattede vandselskaber. 

o Kommuner risikerer modregning i bloktilskud. 

 Deloitte har beregnet konsoliderings potentialer fra 0,6-1,5 mia. til 1,2-2,9 mia. i spildevandssektoren 

og fra 0,1- 0,3 mia. til 0,2 - 0,7 mia. i vandforsyningssektoren. 

 Deloitte fremhæver følgende løftestænger til at skabe positive incitamenter til øget konsolidering. 

o Ophævelse af Hvile-i-sig-selv-princippet, hvilket vil give mulighed for optjening af profit.  

o Inddragelse af kapitalomkostninger (anlægsinvesteringer) i prisloftsreguleringen. 
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o En forpligtelse for kommunerne til at afdække muligheder og potentialer ved fusioner. 

 

Gennemsigtighed og klar opgavefordeling 

 Vandsektorloven bidrager samlet set til en større klarhed om opgave- og ansvarsfordeling mellem 

kommuner og vandselskaber. 

 Dog er der områder, hvor der fortsat er intense og løbende drøftelser om en hensigtsmæssig forde-

ling af opgaver og ansvar. Fokuseringen på kommunens bestillerrolle og vandselskabernes rolle 

som udførende vurderes at være en del af årsagen til denne problemstilling. 

 I forbindelse med temaet fremhæves 

o Risikoen for sammenblanding mellem skatteområdet og det takstfinansierede område.  

o Kommunernes ønske om en indflydelse på vandselskabernes driftsmæssige prioriteringer, 

herunder at bestemmelserne om indholdet i spildevands- og vandforsyningsplaner ikke i 

fuldt omfang understøtter adskillelsen mellem myndigheds- og driftsansvar.  

o Prislofter og effektiviseringskravs ensidige fokus på økonomi og effektiviseringer har medvir-

ket til konflikter om fastlæggelse af et hensigtsmæssigt snit i opgave- og ansvarsfordelingen. 

o Opgave og ansvarsfordeling på klimatilpasningsområdet er ikke oplevet som hensigtsmæs-

sig. 

o Uhensigtsmæssigheder i forhold til bestyrelsens sammensætning, der indebærer en potenti-

el interessekonflikt (selskabets interesse contra ejerens interesse). 

o Forsyningssekretariatet og dets fastsættelse af de indtjeningsmæssige rammer overflødig-

gør den kommunale takstgodkendelse.  

 

Forbrugerforhold 

 VSL og den tilhørende regulering har overordnet set ført til en væsentlig forbedring i forbrugernes 

mulighed for øget indsigt i især prisdannelsen. Forbrugerne efterspørger dog kun i begrænset om-

fang den viden, der stilles til rådighed af vandselskaberne. Derfor vurderes der ikke at være behov 

for en optrapning af aktiv kommunikation til forbrugerne. Dog bør den praksis, som nogle selskaber 

har med at offentliggøre planer og strategier om deres fremadrettede økonomi (fx investeringsplaner 

og effektiviseringsstrategier) udbredes. 

 Reglerne om forbrugerindflydelse i selskabernes bestyrelser findes ikke at have øget mulighederne 

for forbrugerindflydelse på prisdannelsen. Men samtidig vurderes det ikke, at forbrugernes interesse 

kan varetages alene via folkevalgte kommunalbestyrelsesmedlemmer i selskabernes bestyrelser. 

Derfor peger Deloitte på forslaget om oprettelse og inddragelse af forbrugerpaneler og offentliggø-

relse af benchmarkingresultater.  

 

Miljø-, sundheds- og forsyningsforhold 

 Deloitte finder ikke, at der er indikationer for, at miljø- og sundhedsindsatsen er blevet påvirket efter 

vandsektorloven. Der henvises til de betydelige tiltag, der er rettet mod forbedringer af miljø- og 

sundhed (og især forsyningssikkerhed) under vandselskabernes anlægsinvesteringer.  

 Analyser gennemført i forbindelse med evalueringen viser, at kravene til miljø, sundhed og forsy-

ningssikkerhed (i medfør af lovgivningen) stadig overholdes af vandselskaberne på det generelle 

plan. 
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 Den hidtidige (op til vandsektorloven) vækst i miljø- og sundhedsindsatsen er dog ikke fortsat. Kon-

klusionen herpå er, at den økonomiske regulering begrænser incitamenterne til at efterspørge nye 

uprøvede miljøteknologier og – løsninger.  

 

Erhvervspotentiale og teknologiudvikling. 

 Vandsektorloven og den tilhørende regulering indeholder en række barrierer for erhvervsudvikling og 

vækst i teknologiudvikling. 

 Prisloftsreguleringen er med til at begrænse vandselskabernes efterspørgsel af ny teknologi, ligesom 

den afholder vandselskaberne fra at indgå i flerårige samarbejder med private aktører om opgaveva-

retagelsen, herunder OPS- og OPP- kontrakter.  

 Muligheden for tilknyttede aktiviteter er hensigtsmæssig ift. at få vandselskaberne til at engagere sig 

i udviklingsprojekter og erhvervsfremme. Men de eksisterende omsætningsgrænser vurderes dog 

som stærkt begrænsende for engagementet.  

 Vandsektorens Teknologiudviklingsfond har levet op til hensigten. Dog vurderer Deloitte, at det årlige 

budget for fonden på 20 mio. kr. ikke dækker behovet, hvis der ønskes særligt fokus på markeds-

modnings- og eksportfasen af udviklingsprocessen. 

 Intern overvågning vurderes at have udtjent sit formål. 

    

Deloittes overordnede vurdering af vandsektorreguleringen 

 

Ud over evalueringens resultat i forhold til de enkelte temaer, har Deloitte som en del af sin overordnede 

vurdering af vandsektorreguleringen forholdt sig til hvile-i sig-selv-princippet i kombination med prislofter og 

grundelementerne i prisloftsreguleringen.    

 

Om hvile- i-sig-selv-princippet kombineret med prislofter 

 Der er ikke incitamenter til effektiviseringer af egen drift, hvilket fortrinsvis tilskrives hvile-i-sig-selv 

princippet og de begrænsninger, der findes i forhold til anvendelsen af overskud indenfor vandsel-

skaberne. 

 Hvile-i-sig-selv princippet udgør en effektiv forhindring i forhold til private kommercielle aktørers ejer-

skab af forsyningsselskaberne. Det anses ikke som en fordel at forhindre private aktører i at investe-

re i vandselskaberne, da en involvering forventes at være med til at sætte skub i en øget konsolide-

ring og en højere grad af udlicitering af driftsopgaver.  

 

Om grundelementerne i prisloftsreguleringen 

 Prisloftsreguleringen sikrer ikke nødvendigvis en reduktion af den samlede vandpris, idet effektivise-

ringer i kernedriftsomkostningerne kan modsvares af stigning i investeringer og/eller de driftsom-

kostninger, der er holdt udenfor effektiviseringskrav. 

 Forsyningssekretariatets DEA-model giver på det aggregerede plan et rimeligt indblik i det samlede 

indre effektiviseringspotentiale. Men Deloitte sætter spørgsmålstegn ved det hensigtsmæssige i, at 

Forsyningssekretariatet i så høj grad baserer fastlæggelsen af individuelle effektiviseringskrav og det 

medfølgende tilsyn på resultatet af en statistisk model. Som alternativ peges på, at benchmarkingen 

i højere grad anvendes som et understøttende redskab i et differentieret tilsyn, med mere helheds-

orienterede individuelle vurderinger af selskabernes effektiviseringspotentialer. 
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Overvejelser om alternativ regulering. 

 En afskaffelse af hvile-i-sig-selv-princippet (evt. kun for lovomfattede forsyninger) for at øge det øko-

nomiske incitament til at effektivisere og samtidig øge interessen fra private kommercielle aktører. 

 En mere dialog- og helhedsorienteret prisloftsregulering kombineret med et differentieret og risiko-

baseret tilsyn.  

 En prisloftsmodel, der fokuserer på totaløkonomien. 

 

  

 

 

 

 


