
 

 

BILAG 2 

VURDERING AF ERHVERVSØKONOMISKE KONSEKVENSER I 

BEKENDTGØRELSE OM ØKONOMISKE RAMMER FOR 

VANDSELSKABER  

Titel på bekendtgørelse: Bekendtgørelse om økonomiske rammer for vandselskaber  

 

Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om program for vandselskabers interne 

overvågning 

Forslag til bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om program for vandselskabers interne 

overvågning udmønter rammelovgivningen som den fremgår af udkast til forslag til lov om ændring af lov om 

vandsektorens organisering og økonomiske forhold, som blev sendt i høring den 4. september 2015 med 

supplerende høring den 25. september 2015. Bekendtgørelsens effekter ligger ikke ud over, hvad der er 

beregnet i konsekvensvurderingen af forslag til lov om ændring af lov om vandsektorens organisering og 

økonomiske forhold. For økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet henvises derfor til 

forslag til lov om ændring af lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold.  

 

Det bemærkes, at vurderingen af de administrative konsekvenser der fremgår af udkast til lovforslag 

imidlertid er foreløbige. Det skyldes, at det ikke var muligt at foretage en AMVAB-måling før den offentlige 

høring, grundet et ønske fra Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet om at udsende lovforslaget i offentlig 

høring inden en AMVAB-måling af lovforslaget kunne foretages. En opdateret vurdering af lovforslagets 

administrative konsekvenser og dermed også af bekendtgørelsens konsekvenser foreligger nu, og vil være 

inkluderet ved lovforlagets fremsættelse den 16. december 2015. 

 

Konsekvensvurderingen udarbejdet af Erhvervsstyrelsen er gengivet her.  

 

Forslag til bekendtgørelse vurderes kun at medføre administrative lettelser.  

 

Administrative lettelser 

Vandselskaber omfattet af vandsektorlovens § 2, stk. 1. skal i dag foretage indberetning til intern 

overvågning. Hidtil har selskaberne opstillet et program for intern overvågning, hvoraf det har fremgået, 

hvordan selskabet har sikret, at aftaler er indgået på markedsvilkår, at vandselskaberne har indhentet flere 

tilbud på en aftale, samt en beskrivelse af hvordan selskabet har kontrolleret, at programmet er blevet 

overholdt. Det har været et krav, at selskabernes revisor har udfærdiget og indsendt en erklæring som 

specifikt vedrørte den interne overvågning. Da der ikke træder noget i stedet for dette krav, er det både den 

tid vandselskaberne har brugt på at tilvejebringe og indtaste informationerne, samt revisionsomkostningerne 

til den specifikke erklæring, der letter den administrative byrde. 

 

Selskaberne har indregnet den tid, de har benyttet på at afholde liciteringsmøder i det samlede tidsforbrug 

på intern overvågning. Af denne årsag varierer det fra år til år hvor lang tid selskaberne bruger på denne 

indberetning og den løbende sikring af at det kontrolleres at aftalerne indgås på markedsvilkår. Tidsforbruget 

er estimeret til mellem ca. 16 og 37 timer. Hertil kommer et revisionshonorar på mellem 4000 og 6000 hvilket 

samlet beløber sig til en årlig lettelse på 6,2 mio. kr. 

 

Kvantificeringsskema for erhvervsøkonomiske konsekvenser 

 

 Positive konsekvenser/mindreudgifter 
(hvis ja, angiv omfang) 

Negative konsekvenser/merudgifter 
(hvis ja, angiv omfang) 

Økonomiske 
konsekvenser for 
erhvervslivet 

Skatter, afgifter mv.: Ingen 

 

Øvrig efterlevelse:  

- heraf 

  Direkte besparelser (løbende): Ingen   

 

Skatter, afgifter mv.: Ingen 

 

Øvrig efterlevelse: 

- heraf 

  Direkte omkostninger (omstilling): 
Ingen 



 

 

  Produktionsmuligheder: Ingen 

 

  

  Direkte omkostninger (løbende): 
Ingen 

 

  Produktionsbegrænsninger: Ingen 

 

Administrative 
konsekvenser for 
erhvervslivet 

Løbende lettelser: Ca. 6,2 mio. kr. årligt. Omstillingsbyrder: Ingen 

Løbende byrder: Ingen 

 


