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Høring om ændring af bekendtgørelser om hhv. økonomiske rammer for 

vandselskaber og vandselskabers tilknyttede virksomhed  

 

Energistyrelsen sender hermed forslag til bekendtgørelsesændringer i høring. 

Bekendtgørelserne har ophæng i vandsektorloven fra marts 2016. Det drejer sig 

om følgende bekendtgørelser: 

 

1. Bekendtgørelse om økonomiske rammer for vandselskaber m.v. 

2. Bekendtgørelse om tilknyttet virksomhed  

 

Energistyrelsen skal anmode om at modtage eventuelle bemærkninger til vedlagte 

udkast til ændringer senest mandag den 19. september 2016 kl. 10.00. 
 
Udkast til ændringer i bekendtgørelse om økonomiske rammer for 
vandselskaber m.v. supplerer gældende bekendtgørelse om økonomiske rammer 
for vandselskaber m.v.  
 

Tilbagebetaling af vejbidrag (ny § 11, stk. 9) 

Højesteret har ved dom den 5. februar 2016 underkendt praksis før 2011 for 

kommunernes betaling af vejbidrag til vandselskaberne. Med den nye bestemmelse 

foreslås det, at der gives hjemmel til, at de pågældende vandselskabers 

økonomiske rammer øges svarende til tilbagebetalingens størrelse, så ingen 

selskaber får et økonomisk tab som følge af dommen.  

 

Ny mulighed for tillæg til anlægsarbejder planlagt eller igangsat før den 1. marts 

2016 (overgangsordning) (ny § 16, stk. 5-7) 
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Det foreslås, at der gives hjemmel til, at der i en overgangsperiode frem til 2020 

kan ansøges om tillæg til anlægsarbejder planlagt eller igangsat inden den nye 

vandsektorlov inkl. bekendtgørelser trådte i kraft den 1. marts 2016. Projekter 

anses for planlagte, hvis der før den 1. marts 2016 har været afholdt 

dokumenterede projektudgifter, der ikke er driftsudgifter. 

 

Ny mulighed for generhvervelse efter salg af større aktiver (ny § 23, stk. 3) 

Det foreslås, at vandselskaber får mulighed for at genanbringe indtægter fra salg af 

større aktiver i tilsvarende aktiver inden for den gældende reguleringsperiode. 

Fortjeneste eller tab ved en geninvestering indgår herefter i vandselskabets 

indtægter, når en ny reguleringsperiode starter. 

 

Ny mulighed for tillæg til nye vandindvindingsanlæg, hvis der var ansøgt om 

tilladelse til disse inden den 1. marts 2016 (overgangsordning) (ny § 27, stk. 7) 

Vandselskaber kan uforskyldt have tilbageholdt investeringer og renoveringer og vil 

derfor få relativt lavere investeringsramme for 2017 og frem. Det foreslås, at der 

gives tillæg til investeringer i vandindvindingsanlæg, hvis der er ansøgt om 

tilladelse til disse inden d. 1. marts 2016.  

 

Ny mulighed for at hjælpe konkurstruede vandselskaber (overgangsordning) (ny § 

28) 

Nogle vandselskaber har ikke overholdt sine økonomiske rammer i 

overensstemmelse med den tidligere vandsektorlov. Disse selskaber har en 

økonomisk udfordring, idet deres indtægter (taksterne) og i de fleste tilfælde også 

deres driftsomkostninger ligger for højt i forhold til, hvad de burde, hvis de havde 

overholdt rammerne. De skal herudover også leve op til nye, årlige 

effektiviseringskrav.  

 

Det foreslås, at disse selskaber kan gives en midlertidig forhøjelse af den 

økonomiske ramme inden for den kommende reguleringsperiode for at undgå 

konkurs. Selskaberne vil fortsat skulle tilpasse deres økonomi og efterleve både 

hidtidige og kommende økonomiske rammer inden for den kommende 

reguleringsperiode. 

 

Udkast til ændring i bekendtgørelse om tilknyttet virksomhed 

Energistyrelsen er blevet gjort opmærksom på, at den nye bekendtgørelse om 

tilknyttet virksomhed utilsigtet kan forhindre vandselskaber i at udnytte deres 

energiressourcer i fuldt omfang som tilknyttet virksomhed.  

 

Vandselskabers el- og varmeproduktion på grundlag af egne energiressourcer skal 

fra 1. januar 2017 foregå inden for hovedvirksomheden. Dog har vandselskaber 

mulighed for at fortsætte lovlig og igangværende tilknyttet virksomhed som tilknyttet 

virksomhed. Derved undgås tvangsmæssige omstruktureringer af eksisterende 

selskabsstrukturer.  
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Muligheden for at fortsætte lovligt igangværende virksomhed omfatter salg af el og 

varme fra behandling af spildevandsslam. Disse aktiviteter har vandselskaberne 

hidtil måttet udføre uden økonomisk begrænsning for at sikre, at der kunne ske fuld 

udnyttelse af ressourcerne. Det er teknisk sket ved, at vandselskaberne var fritaget 

fra at regne omsætningen fra salg af el og varme med i det loft over omsætningen 

med tilknyttet virksomhed, der ellers er fastsat for vandselskaber. Energistyrelsen 

har ikke været opmærksom på at videreføre denne ordning i den nye 

bekendtgørelse om tilknyttet virksomhed. Det foreslås derfor, at muligheden for at 

fortsætte lovligt igangværende virksomhed af el og varme fra behandling af 

spildevandsslam tilføjes bekendtgørelsen, da det ikke har været hensigten at 

begrænse vandselskabers mulighed for at udnytte dette. 
 

 

Det bemærkes, at uanset at bekendtgørelserne sendes i høring som 

ændringsbekendtgørelser, vil ændringerne blive indarbejdet i nyudstedte 

bekendtgørelser. 

 

Spørgsmål kan rettes til chefkonsulent, Tone Madsen, Center for Forsyning, tlf. 33 

92 79 00, e-mail: tone@ens.dk, eller fuldmægtig Torben Juhl Andersen, Center for 

Forsyning, tlf. 33 92 68 34, e-mail: tja@ens.dk senest den 15. september 2016 kl. 

12.00. 

 

Venlig hilsen 

 

Tone Madsen 
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