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Forord 
 

Notatet er en revideret udgave af det notat, som blev udarbejdet af 

Scenariearbejdsgruppen (SAG) i februar 2004. Revideringen af notatet er sket på basis 

af debatten på DANVA seminaret, d. 3. – 4. juni på Ledernes Uddannelsescenter i 

Odense og efterfølgende behandling på Teknisk Råds møde, d. 17. august samt på 

Bestyrelsens møde, d. 27. august 2004.  

 

Med revideringen af notatet og godkendelsen af det reviderede notat af Bestyrelsen, er 

notatet et officielt DANVA papir. Notatet afspejler derfor ikke længere kun holdninger og 

synspunkter i SAG, som notatet oprindeligt blev udarbejdet på grundlag af, og denne 

reviderede udgave af notatet er ikke længere SAG's produkt. 

 

Notatet opstiller scenarier for alternative udviklingsveje for vand- og afløbssektoren inden 

for de kommende 5 år. Fokus er særligt på forskellige typer af økonomisk regulering, men 

der inddrages mange andre forhold, herunder spørgsmålet om fremtidig varetagelse af 

flere opgaver for VA sektoren. Formålet med opstillingen af scenarierne er at give 

DANVA et struktureret stillingsgrundlag til hvorledes foreningen skal forholde sig til de 

fremtidige udviklingstendenser i VA sektoren. 

 

Der henvises til kommissoriet for SAG i notatets Bilag 1 for en redegørelse af rammerne 

for notatets analyseramme. 

 

Med revisionen af scenarienotatet har DANVA nu foreningens eget bud på nogle mulige 

udviklinger for den danske VA sektor de kommende 5 år.  

 

 

 

DANVA Sekretariatet, d. 24. august 2004. 
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Resumé og konklusioner 
Foruden dette afsnit består notatet af to hoveddele og bilagsliste over vedlagte bilag. 

 

I hoveddel 1 indkredses de faktorer, DANVA efter detaljerede drøftelser har fundet frem 

til både er væsentlige og sandsynlige som grundlag for opstillingen af de udvalgte 

scenarier. Der argumenteres for relevansen af de udvalgte faktorer. Faktorerne er opdelt i 

basisfaktorer og variable faktorer. Basisfaktorerne kendetegnes ved, at de påvirker 

udviklingen inden for vand- og afløbssektoren (herefter forkortet VA sektoren) i en ret 

entydig retning samtidig med, at det er svært for DANVA at påvirke disse faktorer. Den 
entydige retning basisfaktorerne påvirker sektoren i retning af, er tendensen til 
dannelsen af større og mere specialiserede enheder inden for VA sektoren. 
Implikationen er, at uanset hvilket scenarium der opstilles, er der et udviklingspres mod 

større og mere specialiserede forsyningsenheder. 

 

De variable faktorer kendetegnes ved, at de kan have forskellige udfald i forhold til den 

fremtidige udvikling, samtidig med at der er spillerum for, at DANVA kan have indflydelse 

på udfaldet af disse faktorer. Det er tilstedeværelsen af de variable faktorer, der gør det 

nødvendigt at opstille scenarier over udviklingen i VA sektoren. 

 

På baggrund af de fundne væsentlige og sandsynlige basis og variable faktorer opstiller 

hoveddel 2 fire forskellige scenarier for VA sektoren. Fælles for alle scenarierne er 

antagelsen om, at strukturkommissionens arbejde vil slå igennem i praksis. Det betyder 

sammenlægninger af især små forsyninger, hvilket medfører øget størrelse af 

forsyningsenhederne. I scenarierne 1 til 3 antages det, at sektorens opgaver er stort set 

de samme som i dag. Det er kun scenarium 4 der viser, hvorledes det kan komme til at 

se ud, hvis sektoren påtager sig flere opgaver. 

 

Scenarierne er opstillet i overskriftsform og karakteriseret med stikord neden for: 
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Scenarium 1: Konsolidering gennem kommunesammenlægninger, 
HVISS bevaret uændret. "Status quo"  

 

Økonomisk ramme: Hvile-i-sig-selv 

 

Ejer (og 

selskab) 
• Som følge af en kommunereform vil der ske en sammenlægning af især 

mindre forsyninger. 
• Det offentlige forsyningsområde er vokset; det private er gået tilbage. 
• Muligvis lidt flere selskabsdannelser som følge af øget adskillelse mellem 

myndighed og drift. Evt. ændringer som fx selskabsudskillelser sker 
hovedsageligt på ejernes initiativ og vil derfor være spredte. 

 

Forbruger • På kort sigt stigende priser som følge af investeringsefterslæb, øgede 
omkostninger til vand/spildevandsbehandling, professionalisering og 
virkeliggørelse af Vandrammedirektiv.  
På længere sigt vil de samme faktorer fastholde pres mod højere priser. Dette 
modvirkes af effektiviseringer i forbindelse med tvungen deltagelse i 
benchmarking og sammenlægning af forsyninger, som følge af 
strukturreformer.  
Priserne kan på sigt eventuelt blive højere end i Scenarium 2 og 3 grundet 
fravær af central regulering. 

 

Myndighed • Ingen 
 

Miljø • Ingen 
 

Ansatte • Begrænset antal afskedigelser - hovedsageligt som følge af de ovennævnte 
sammenlægninger.  
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Scenarium 2: Incitamentsregulering(krav om effektivisering med 
overskudsmulighed) 
 

Økonomisk ramme: Indtægtsrammeregulering (effektiviseringskrav, mulighed for 

overskud) og benchmarking 

 

Ejer (og 
selskab) 

 

• Det private forsyningsområde er vokset; det offentlige er gået tilbage. 
Blanding af private, semiprivate og offentlige forsyninger. 

• Fokus på effektiv drift.  
• Fravalg af opgaver der ikke er økonomisk rentable (fokus på kerneaktiviteter).
• Fokus på værdiskabelse og muligheden for at realisere værdier. 
• Selskabsdannelser og handel med selskaber som følge af kravet om 

effektivisering og muligheden for øget værdiskabelse. 
• Kommunale ejere får mulighed for at anvende evt. overskud eller 

salgsprovenu på det skattefinansierede område  
• Risiko for konkurs. 
 

 

 
 

 

Forbruger • På kort sigt stigende priser som følge af investeringsefterslæb, øgede 
omkostninger til vand/spildevandsbehandling, professionalisering, indregning 
af forrentning og overskud samt virkeliggørelse af Vandrammedirektiv. 
På kort sigt kan prisstigninger i Scenarium 2 være større end i Scenarium 1 
og 3 som følge af indregning af forrentning og overskud. Dette modvirkes dog 
af central regulering.  
På længere sigt vil de samme faktorer fastholde pres mod højere priser. Dette 
modvirkes igen af central regulering og sammenlægning af forsyninger som 
følge af strukturreformen.  
På sigt kan priserne derfor blive lavere end i Scenarium 1, men eventuelt 
højere end i Scenarium 3, hvor der ikke kan indregnes forrentning og 
overskud. 

• Behov for beskyttelse af stærk myndighed både mht. pris og 
forsyningssikkerhed. 

 

 

 

 
 

Myndighed • Øget behov for stærk myndighed til at regulere priser og leveringsbetingelser. 
• Selskabsdannelser medfører adskillelse mellem myndighed og driftsherre 

(dvs. selskabet). Selskaberne vil mod betaling kunne udføre 
myndighedsforberedende arbejde. 

 

 

 
 

 

Miljø • Ingen, hvis reguleringen udformes, så specifikke poster vedrørende miljøtiltag 
(fx grundvandspuljen) holdes ude af en regulering. Reguleringen skal 
ligeledes sikre tilstrækkelig renovering af eksisterende anlæg. 

 

 

 

 
 

Ansatte • Vil blive berørt af rationaliseringer (afskedigelser) og sandsynligvis 
arbejdsomlægninger. 

• Vil opleve skift på ejersiden og eventuelt blive indlemmet i 
multiforsyningsselskaber med tilhørende konsekvenser for arbejdet. 

• Der opstår nye jobfunktioner i VA sektoren, der indebærer nye, faglige 
tilgange, end de før kendte. Arbejdsmiljøet præges af spændende nye, faglige 
kombinations- og udviklingsmuligheder. 
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Scenarium 3: Økonomisk regulering (effektiviseringskrav fra 
myndigheder uden overskudsmulighed for forsyningerne) 

 

Økonomisk ramme: Ligner hvile-i-sig-selv princip, men der følger krav om årlig 

effektivisering efter sats, fastsat af regulator (ikke mulighed for overskud), benchmarking  

 

Ejer (og 

selskab) 

 

• Det offentlige forsyningsområde er vokset; det private er gået markant tilbage.
• Fokus på effektiv drift.  
• Fravalg af opgaver, der ikke er økonomisk rentable (fokus på 

kerneaktiviteter). 
• Selskabsdannelser og fusioner som følge af kravet om effektivisering. 
• Risiko for konkurs/blive sat under administration. 
 

Forbruger • På kort sigt stigende priser som følge af investeringsefterslæb, øgede 
omkostninger til vand/spildevandsbehandling, professionalisering og 
virkeliggørelse af Vandrammedirektiv. Dette modvirkes dog af central 
regulering. 
På længere sigt vil de samme faktorer fastholde pres mod højere priser. Dette 
modvirkes igen af central regulering og sammenlægninger af forsyninger som 
følge af strukturreformen.  
Med central regulering og da der ikke kan indregnes forrentning og overskud, 
kan priserne i Scenarium 3 på både kort og langt sigt blive lavere end i 
Scenarium 1 og Scenarium 2. 

• Behov for beskyttelse af stærk myndighed både mht. pris og 
forsyningssikkerhed. 

 

Myndighed • Behov for stærk myndighed til at regulere priser og leveringsbetingelser. 
• Selskabsdannelser medfører adskillelse mellem myndighed og driftsherre 

(dvs. selskabet). Selskaberne vil mod betaling kunne udføre 
myndighedsforberedende arbejde. 

 

Miljø • Ingen, hvis reguleringen udformes, så specifikke poster vedrørende miljøtiltag 
(fx grundvandspuljen) holdes ude af en regulering. Reguleringen skal 
ligeledes sikre tilstrækkelig renovering af eksisterende anlæg. 

 

Ansatte • Vil blive berørt af rationaliseringer (afskedigelser) og sandsynligvis 
arbejdsomlægninger. Omfanget heraf kan være større end i scenarium 2, idet 
selskaberne ikke vil have et evt. overskud at bruge af. 

• Vil opleve skift på ejersiden og evt. blive indlemmet i multiforsyningsselskaber 
med tilhørende konsekvenser for arbejdet. 

• Der opstår nye jobfunktioner i VA sektoren, der indebærer nye, faglige 
tilgange, end de før kendte. Arbejdsmiljøet præges af spændende nye, faglige 
kombinations- og udviklingsmuligheder. 
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Scenarium 4: Flere (myndigheds-) opgaver til forsyningerne 

 

I dette scenarium er det opgaverne, der er i centrum, ikke reguleringen. Derfor er 

opgørelsen neden for baseret på mulige nye opgaver for VA sektoren. 

 

Opgaver inden for nuværende myndighedskompetencer 

• Markant vækst i tilslutningen af små, almene private vandforsyninger og private 
lodsejere til kommunale og større private vandforsyninger 

• Flere vandforsyninger gør brug af deres beføjelser til at foretage kortlægning og 
indsatsplanlægning parallelt med amterne efter Vandforsyningsloven 

• Store spildevandsproducenter (virksomheder) vælger at rense deres vand selv. 
DANVA vurderer, at denne aktivitet højst vil tiltage i et ret begrænset omfang uden 
større betydning for VA sektoren 

 

Opgaver der kræver udvidelse/ændring af myndighedskompetencer 

• Kommunale vandforsyninger overtager helt amternes kompetencer inden for 
kortlægning og indsatsplanlægning i forhold til grundvand 

• Kloakforsyninger får tildelt myndighedsopgaver inden for forvaltning af vådområder, 
vandløb og søer 

• Kloakforsyninger får tildelt beføjelser til rådgivning af virksomheder omkring 
sammensætningen og mængdestyring af deres spildevand 

 

Efter hoveddel 2 er der en bilagsliste. 
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De væsentligste konklusioner af DANVA's arbejde er følgende: 

• Uanset hvordan VA sektoren ser ud om 5 år, vil der være sket en grad af 

sammenlægninger af forsyninger i sektoren, der er betydelig i forhold til i dag. Større 

enheder vil lettere kunne løfte de fremtidige opgaver. 

• Sektoren vil komme under pres i forhold til arbejdskraften. På den ene side vil 

arbejdet i VA sektoren sætte større krav til de ansattes faglige kundskaber, og på den 

anden side er det vigtigt, at sektoren i højere grad arbejder med at synliggøre sig og 

gøre sig mere interessant for arbejdsmarkedet. Dette skal ses på baggrund af færre 

mennesker på arbejdsmarkedet de kommende år. Der er dog også en vis 

sandsynlighed for, at udviklingen i sektoren vil åbne op for nye interessante faglige 

udfordringer og fagkombinationer i forhold til i dag. Så sektoren vil have noget at 

tilbyde fremtidens arbejdsmarked. 

• Der vil blive stillet øgede krav til forsyningernes kerneydelser. Den lovmæssige 

regulering af drikke- og spildevand vil nok snarere tiltage end aftage, og de 

teknologiske muligheder for at behandle drikke- og spildevand vil blive flere. 

• Der kan tænkes både fordele og ulemper ved at pålægge VA sektoren flere 

myndighedsopgaver. Fordelene kan være økonomiske besparelser på både 

forsynings - og samfundsniveau. Ulemperne kan være, at det er vanskeligere at 

forvalte/administrere den enkelte forsyning. Ligeledes kan tildelingen af flere opgaver 

gøre det vanskeligere at regulere sektoren økonomisk med henblik på at opnå højere 

effektivitet. 

• Spørgsmålet om frit valg for forbrugere i forhold til privat eller offentlig rensning af 

spildevand, samt spørgsmålet om tredjepartsadgang til ledningsnettene, har været en 

del fremme i den offentlige debat. Efter DANVA's vurdering vil begge faktorer i 

praksis få så lille betydning for sektorens udvikling som sådan, at vi har fravalgt at 

lade disse faktorer indgå i scenarierne. 
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1. Afgrænsning af faktorer, der sandsynligvis vil få 
væsentlig betydning for vand- og 
spildevandssektorens rammevilkår 

1.1. Identifikation af relevante faktorer 

I princippet er det utallige faktorer, der kan have potentiel betydning for den fremtidige 

udvikling i VA sektoren. DANVA's opgave har været at skille de væsentlige fra de mindre 

væsentlige faktorer, således at det er blevet muligt at give nogle kvalificerede og 

begrænsede antal gæt på den fremtidige udvikling i VA sektoren. 

 

Af de faktorer der har potentiel væsentlig betydning for VA sektoren, skelnes der mellem 

to hovedgrupper af faktorer, der behandles i de to følgende underafsnit: 

1.2. Væsentlige faktorer, der indgår som basis i scenarierne for vand og 

spildevandssektoren. 

1.3. Væsentlige faktorer, der indgår som variable i scenarierne for vand- og 

spildevandssektoren. 

Den første gruppe af faktorer omtales primært i underafsnit 1.2., mens den anden gruppe 

behandles både i underafsnit 1.3. og i hovedafsnit 2 om scenarier for vandsektoren. 

 

1.2. Væsentlige faktorer, der indgår som basis i scenarierne for vand- 
og spildevandssektoren 

At disse faktorer indgår som basis for scenarierne betyder, at de vurderes til at have 

omtrent samme påvirkning af VA sektoren, uanset hvilke scenarium der bliver realiseret 

(se underafsnit 1.3 for definering af variable faktorer). Der vil så være nogle scenarier, 

der bedre kan rumme det udviklingspres, der ligger i disse basisfaktorer, end andre 

scenarier. Dette kan igen hjælpe med til at vurdere, hvilke scenarier der er mest 

sandsynlige for VA sektoren. Derfor er basisfaktorerne vigtige at inddrage, når der skal 

gættes på den fremtidige udvikling. 

 

Basisfaktorernes konstante natur afspejler også det forhold, at de i bedste fald er 

vanskelige at ændre på for DANVA. I værste fald er de umulige for foreningen at påvirke. 

I modsætning hertil vurderer DANVA, at der er betydeligt større spillerum for foreningens 

indflydelse på de variable faktorer. 
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Følgende basisfaktorer vil blive omtalt: 

 

- Internationale forhold (EU og globalt), herunder Vandrammedirektivet. 
- Den teknologiske udvikling. 
- Stigende forurening af grundvandet. 
- Kapitalknaphed/investeringsefterslæb. 
- Øget knaphed på arbejdskraft i VA sektoren. 
 

Internationale forhold (EU og globalt). 
I 2003 kom bl.a. rapporten: "Study on the Application of the Competition Rules to the 

Water Sector in the European Community" samt andet materiale med relation til 

konkurrence, Det indre marked og generelle tjenesteydelser af økonomisk karakter. 

Rapporten, grønbogen og meddelelserne fra EU er et udtryk for, at EU er begyndt at 

interessere sig for mulighederne for øget konkurrence inden for VA sektoren i 

Fællesskabet.  

 

På nuværende tidspunkt vurderer såvel EU Kommissionen som Parlamentet i hvilket 

omfang, der skal laves fælleseuropæiske regler om konkurrence i VA sektoren. 

Angående ejerskab har EU eksplicit meldt ud, at Unionen ikke vil tage politisk stilling til 

ejerskab af forsyninger. 

 

De seneste meldinger fra Kommissionen og Parlamentet tyder på, at alle parter er 

opmærksomme på, at VA sektoren ikke kan konkurrenceudsættes på samme måde som 

eksempelvis el og gas. 

 

Dertil kommer, at direktørerne for både DG Competition og DG Internal Market i 

begyndelsen af 2004 har ladet EUREAU's generalsekretær forstå, at Kommissionen ikke 

i øjeblikket har planer om at lave retningslinjer for VA sektoren som helhed med henblik 

på at øge konkurrencen. I de videre overvejelser vil der dog være særligt fokus på 

mulighederne for at øge konkurrencen, når emnet er rensning af industrispildevand. 

 

Det er sandsynligt, at Unionens fokus på mulighederne for konkurrence og effektivitet 

inden for sektoren vil give et øget fokus på dette område på i medlemsstaterne. DANVA 

søger at gøre sin indflydelse gældende i EU via sin indsats i EUREAU. 
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Vandrammedirektivet vil få betydning for VA sektoren. Mest direkte kommer dette til 

udtryk i kravet om en kortlægning af de menneskelige påvirkninger af vandressourcerne 

og i kravet om en økonomisk analyse af vandanvendelsen. Disse opgaver er tillagt 

myndighederne og ikke forsyningerne, men DANVA vurderer det som sandsynligt, at 

virkeliggørelsen af Vandrammedirektivet vil komme til at lægge beslag på finansielle og 

personalemæssige ressourcer hos forsyningerne. I den forstand vil det bidrage til øget 

arbejdspres i VA sektoren i både kvantitativ og kvalitativ henseende. 

 

Den teknologiske udvikling. 
På spildevandssiden betyder den teknologiske udvikling, at der bliver fundet nye og mere 

effektive måder at rense spildevandet på. Udviklingen kan betyde øgede krav til 

håndteringen af spildevandet. Inden for de kommende 5 år vil dette dog nok kun have lille 

indflydelse på den danske spildevandssektor, da Danmark er et af de lande, der er 

teknologisk langt fremme på dette område. På vandindvindingssiden kan den 

teknologiske udvikling medvirke til at gøre brugen af renset grund- eller overfladevand til 

drikkevand mere attraktivt som alternativ til drikkevand baseret på rent grundvand. Dette 

skal specielt ses i sammenhæng med forureningspresset på vandressourcen.  

Det kan altså forventes, at der vil komme øget pres på det næsten unikke danske 

koncept med at anvende let behandlet grundvand som drikkevand. Dette pres kan vise 

sig at blive meget aktuelt inden for de næste 5 år. Mere generelt set vil den teknologiske 

udvikling medføre at kravene til den faglige kunnen i VA sektoren vedvarende øges. 

 

Stigende forurening af grundvandet. 
Den stigende påvirkning af grundvandet af nedsivende forurening vil ligeledes sætte pres 

på den nuværende forsyning med drikkevand fra næsten rent grundvand. Allerede i dag 

ses dannelsen af vandsamarbejder som en måde at slå ressourcer sammen på for at 

imødegå grundvandsforureningen. Også i den nære fremtid vil forureningen tilskynde til 

dannelsen af større enheder inden for vandforsyningsområdet. Større enheder vil lettere 

kunne løfte de fremtidige opgaver, der ligger i en øget kvalitetskontrol af vandet, 

grundvandsbeskyttelse og den mulige, øgede brug af rensning af grundvandet til 

drikkevandsbrug. 
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Kapitalknaphed/Investeringsefterslæb. 
Nogle vandforsyninger og i mere udpræget grad kloakforsyningerne er aktuelt præget af, 

at re- og nyinvesteringer i ledningsnet og anlæg har tendens til at blive udskudt. Dette er 

ikke hensigtsmæssigt, da det giver lavere forsyningssikkerhed og lækagetab for 

drikkevand og forurening fra lækager i kloakledninger. Desuden kan det give nogle 

markante fordyrelser for forbrugerne, når der pludselig skal investeres massivt i 

ledningsnettene som følge af års forsømmelser. 

 

Øget knaphed på arbejdskraft i VA sektoren. 
Da både vandforsyning og spildevandsbehandling bliver mere og ikke mindre kompleks 

fremover, bliver der løbende sat større krav til den arbejdskraft, VA sektoren anvender. 

Desuden er der udsigter til et mindsket udbud af arbejdskraft i de kommende år. I det 

perspektiv bliver det vigtigt for sektoren at gøre sig synlig og attraktiv for 

arbejdsmarkedet. Det bliver en udfordring for sektoren at sætte øget fokus på det faglige 

miljø og at øge interessen for at arbejde i sektoren.  

 

Ud fra gennemgangen af ovenstående faktorer konkluderes det, at der er følgende, 

væsentlige udviklingstendenser inden for VA sektoren de næste 5 år: 

 
- Øget international påvirkning 
- Øget fokus på effektivisering 
- Øget anvendelse af ny og kompleks teknologi 
- Øget behandling af såvel drikkevand som spildevand 
- Øgede krav til (og fra) arbejdskraften 
 

Disse faktorer peger alle i retning af udviklingen af større og mere specialiserede 

forsyningsvirksomheder i VA sektoren. Uanset hvilket scenarium der kommer til at ligge 

tættest på den faktiske udvikling i sektoren, vil der altså være et pres mod udviklingen af 

mere specialiserede og større enheder.  
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1.3. Væsentlige faktorer, der indgår som variable i scenarierne for 
vand- og spildevandssektoren 

At faktorerne er variable betyder, at de i mindst et scenarium har et andet udfald end i de 

andre scenarier. Desuden er de kendetegnet ved, at DANVA har en vis mulighed for at 

påvirke dem. DANVA har identificeret tre variable faktorer: 

 

- Strukturkommissionens arbejde 
- Regeringens serviceeftersyn af VA sektoren 
- Implementeringen af Vandrammedirektivet 
 

Hver faktor kan have forskellige udfald for VA sektoren. Udviklingsretningen i sektoren 

afhænger af, hvorledes udfaldet bliver af den enkelte faktor. Det er dette forhold, 

scenarierne skal anskueliggøre. Neden for redegøres der for hver faktor og de tilknyttede 

udfald 

 

Strukturkommissionens arbejde 
Formålet med dette arbejde har været at lave en analyse af mulighederne for 

sammenlægninger af amter og kommuner. Sammenlægningerne skal give nogle 

forvaltningsenheder, der er mere effektive og i stand til at varetage mere kompliceret 

arbejde, end det er tilfældet i dag. Ændringerne i den (amts)kommunale struktur er 

uomgængelige. Uanset hvad der kommer til at ske, vil denne struktur undergå væsentlige 

forandringer de kommende 5 år.  

 

DANVA's vurdering efter at have set på strukturkommissionens rapport er, at det mest 

sandsynlige udfald af strukturkommissionens arbejde bliver følgende: 

 

- Færre forsyninger 

- Større økonomisk og faglig bæredygtighed 

- Nogen øget effektivitet som følge af flere større enheder 

- Mere udpræget adskillelse af myndighed og drift end i dag 

- Fortsat lille politisk bevågenhed for forsyningsområderne i kommunerne 

 

Af de variable faktorer er strukturkommissionens arbejde den faktor, vi er mest sikre på 

vil slå igennem. Det variable element består i, hvordan den kommer til at slå igennem. 
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Regeringens serviceeftersyn af VA sektoren 
Det udtrykte formål med dette eftersyn er at undersøge mulighederne for en 

effektivisering af sektoren. Det forholdsvist store antal involverede styrelse og ministerier 

taget i betragtning er DANVA ret overbevist om, at serviceeftersynet vil få væsentlig 

betydning for VA sektorens rammevilkår. DANVA vurderer, at serviceeftersynet kan få 

følgende mulige udfald inden for de viste to hovedområder: 

 

   
Økonomisk regulering uden forrentning af 

egenkapital (Omkostningspres uden overskud) 

 

1. Økonomisk regulering 

 Incitamentsregulering (Omkostningspres med 

mulighed for overskud) 

 

 Krav til adskillelse af myndighedsopgaver og 

forsyningsdrift 2. Krav til forsyningernes 

struktur og aktiviteter  Krav til øget økonomisk adskillelse af 

forsyningsdrift og kommune økonomi 

 

DANVA vurderer indførslen af en form for incitamentsregulering til at være et ret 

sandsynligt udfald af serviceeftersynet givet det store fokus, der i dag er på mulighederne 

for effektivisering af VA sektoren. For DANVA virker det indlysende, at dette fokus er 

kommet på VA sektoren, eftersom en anden forsyningssektor – nemlig el-sektoren – for 

nylig har været igennem en større omstillingsproces som følge af ny regulering med det 

formål at fremme effektiviteten. 

 

I el-sektoren er der givet mulighed for forrentning af egenkapital, og det kan tænkes, at 

denne reguleringstype vil blive prøvet i VA sektoren, da de to sektorer har en del fælles 

træk. Omvendt er det tænkeligt, at der bliver indført en anden type regulering af VA 

sektoren begrundet i de forskelle, der ligeledes er mellem de to sektorer. 

 

På grundlag af den store sandsynlighed af en form for incitamentsregulering og 

problemet med at afgøre, om det bliver med eller uden forrentning, har vi opstillet et 

scenarium, hvor reguleringen af VA sektoren er med forrentning og et scenarium, hvor 

reguleringen er uden forrentning. 
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Ligeledes vurderer DANVA det som værende sandsynligt, at der kan komme øgede krav 

om både adskillelse af myndigheds- og forsyningsopgaver og en reel adskillelse af de 

offentlige forsyningers økonomi og den kommunale økonomi. Angående adskillelsen af 

myndigheds- og forsyningsopgaver er der en forbindelse til strukturkommissionens 

arbejde. Sammenlægningen af kommuner er bl.a. motiveret af ønsket om at undgå 

sammenblandinger af roller i de kommunale forvaltninger. Formelt skal myndigheds- og 

driftsopgaver holdes adskilte i dag, men det er ofte vanskeligt grundet mangel på 

ressourcer i form af kapital, viden og personale. 

 

I dag skal forsyningerne opstille separate regnskaber, men økonomierne er ikke adskilte 

– i og med at der er mulighed for mellemregninger, og der kan være lokalpolitiske 

retningslinier for brugen af denne mellemregning. Det skal dog bemærkes, at der er 

nationale regler, som fastsætter rammerne for denne aktivitet. Det er muligt at forestille 

sig, at forsyningernes økonomi skilles mere ud fra kommunen, end det er tilfældet i dag. 

Eksempelvis ved at man fjerner mellemregningsforholdet mellem takstområdet og 

kommunekassen. Ydermere er udskillelsen af forsyningerne i selvstændige, kommunale 

selskaber også en måde at øge den økonomiske adskillelse på. 

 

Det er en øget adskillelse af forsyningernes og kommunens økonomi, der sigtes til, når 

regeringen i projektkommissoriet for serviceeftersynet af VA sektoren angiver, at man 

"…vil belyse, om der kan: ske en adskillelse mellem den enkelte kommunes økonomi og 

økonomien i vand- og spildevandsforsyningerne". 

 

Rationalet for den økonomiske adskillelse er dels, at dette vil gøre forsyningernes 

administration af økonomien mere overskuelig og effektiv, dels at gøre det sværere for 

kommuner og forsyninger at låne hos hinanden. 

 

Som led i serviceeftersynet vil regeringen også se på mulighederne for etablering af 

tredjepartsadgang inden for VA sektoren. Det er DANVA's vurdering, at etablering af 

tredjepartsadgang i et så betydeligt omfang, at det vil påvirke sektoren generelt, er 

usandsynlig. Af denne grund gøres der ikke mere ud af tredjepartsadgang i dette notat.  
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Implementeringen af Vandrammedirektivet (VRD) 
 

1. Opdeling i vanddistrikter   Flere opgaver til forsyningerne 

 

Som nævnt i underafsnit 1.2 anser DANVA det for sandsynligt, at VRD vil få betydning for 

VA sektoren, i og med at virkeliggørelsen af direktivet i et eller andet omfang formodes at 

lægge beslag på penge og arbejdskraft i sektoren. 

 

Et andet aspekt er spørgsmålet om hvorvidt VRD vil betyde nye opgaver til forsyningerne, 

der ligger ud over deres kerneydelser; dvs. vand- og kloakforsyning. Lige nu er der ikke 

lagt op til ændret opgavefordeling, hverken i forholdet mellem amter og kommuner eller 

internt i de kommunale forvaltninger. 

 

Men formålet med VRD er ikke blot at beskytte og bevare vandøkosystemernes tilstand; 

tilstanden skal også forbedres. I den henseende har VRD nogle ret ambitiøse 

målsætninger. Grundet VA sektorens centrale placering i forvaltningen af 

vandressourcerne, er det en mulighed, at forsyningerne kunne blive pålagt flere 

myndighedsopgaver inden for natur- og miljøforvaltning. Forsyningernes daglige 

beskæftigelse med (spilde)vand(s)forvaltning er med til at give dem et stort 

erfaringsgrundlag på vandområdet. Ydermere kan der også tænkes økonomiske fordele 

ved at lade forsyningerne få flere opgaver inden for miljø og naturforvaltning. I henhold til 

direktivets erklæring om fokusering på helhed i forvaltningen af vandressourcerne 

forekommer det som en mulighed at tildele forsyningerne flere opgaver. 

 

De myndighedsopgaver som forsyningerne hidtil har fået tildelt, er imidlertid blevet tildelt 

efter stort pres fra forsyninger og med KL’s opbakning. Dette er tilsyneladende to vigtige 

forudsætninger for at fravige hovedprincippet om at lade myndigheder forvalte 

myndighedsopgaver. 

 

Det er ikke sikkert, at det kun ville være på baggrund af VRD, at forsyningerne ville kunne 

få tildelt nye opgaver.  
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Måske kunne det være noget, man besluttede sig for politisk i en anden sammenhæng. 

For enkelhedens skyld har vi dog valgt her at lade spørgsmålet om flere opgaver til 

forsyningerne indgå i forbindelse med implementeringen af VRD. 

 

Da det er vanskeligt at afgøre, om VA sektoren vil blive pålagt flere opgaver, eller om der 

i stedet vil komme øget fokus på kerneydelserne, indgår faktoren "Flere opgaver til 

forsyningerne" som en variabel faktor i opstillingen af scenarier og ikke som en 

basisfaktor. 
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2. Scenarier for den fremtidige udvikling i Vand- og 
spildevandssektoren de næste 5 år frem 

2.1. Sådan læses scenarierne 

Underafsnit 2.2. opstiller 4 forskellige scenarier over den fremtidige udvikling i VA 

sektoren. 

 

Først angives det skematisk, hvilke faktorer og udfald der adskiller det aktuelle scenarium 

fra situationen i VA sektoren i dag. Hvis der står et X ud for en faktor/udfald, betyder det, 

at den lægges til grund for det pågældende scenarium. Læg mærke til, at basisfaktorerne 

er lagt til grund for alle scenarier i overensstemmelse med betragtningerne i underafsnit 

1.2. Både basisfaktorerne og de variable faktorer og udfald er drøftet i hovedafsnit 1. 

 

Efter opgørelsen over de basisfaktorer der ligger til grund for det aktuelle scenarium, 

følger en beskrivelse af scenariet med underpunkterne: sektorkarakteristik, organisation 

og økonomisk regulering. 

 

Den sidste del af redegørelsen for scenariet er en skematisk opgørelse af 

konsekvenserne for forskellige interessenter med tilknytning til VA sektoren. Der knyttes 

nogle bemærkninger til de skematiske konsekvensvurderinger. 

 

Spørgsmålet om nye opgaver til VA sektoren er meget omfattende og går til dels på 

tværs af spørgsmålet om reguleringen af sektoren. Om sektoren tildeles nye opgaver 

eller ej afhænger af mange andre ting, end den reguleringsform der er gældende. Derfor 

har vi valgt at basere de 3 første scenarier på, at forsyningerne om 5 år tager sig af de 

opgaver, vi kender fra i dag. På denne måde er det reguleringen af VA sektoren, der 

holdes i fokus for disse scenarier. 

 

Scenarium 4 redegør for mulige nye opgaver for sektoren. Fokus er her altså primært på 

sektorens opgaver og ikke reguleringen af sektoren. 
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2.2. Fire scenarier for vand- og afløbssektoren 

 
Scenarium 1: "Status quo" om 5 år 
 

Væsentlige faktorer og udfald 

  

Basisfaktorer X 

  

  

Variable faktorer og udfald:  

  

Strukturkommissionens arbejde  

Sammenlægninger som typisk berører mindre forsyninger X 

Øget effektivitet som følge af færre og lidt større enheder X 

Større økonomisk og faglig bæredygtighed X 

Forsyningsområderne har fortsat lille politisk bevågenhed X 

  

 

Regeringens serviceeftersyn  

Økonomisk regulering uden forrentning af egenkapital (Omkostningspres 

uden overskud) 
 

Incitamentsregulering med forrentning af egenkapital (Omkostningspres 

med mulighed for overskud) 
 

Krav til adskillelse af myndighedsopgaver og forsyningsdrift  

Krav til økonomisk adskillelse af forsyningsdrift og kommuneøkonomi  

  

Implementering af Vandrammedirektivet  

Flere opgaver til forsyningerne  
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Beskrivelse 
 

Sektorstruktur 

Som følge af implementeringen af strukturkommissionens arbejde er der færre 

kommunale forsyninger end i dag grundet sammenlægninger af især små forsyninger. 

Ligeledes er antallet af små, private almene vandforsyninger også gået ned. De 

tilbageværende forsyninger har til gengæld en gennemsnitsstørrelse, der er større end 

nutidens. De har større budget og flere fysiske aktiver. Muligvis også flere medarbejdere 

pr. forsyning. I sektoren som helhed vil medarbejderantallet dog være reduceret grundet 

effektivisering, øget IT anvendelse og indførelse af mere sofistikeret teknologi. 

Medarbejderne er mere specialiserede og har gennemsnitligt et højere 

uddannelsesniveau. 

 

Organisation 

I de fleste tilfælde kommunalt ejerskab til aktiver. Andelen af borgere der betjenes af 

offentlige forsyninger, er højere end i dag, mens andelen, der forsynes af private, er 

faldet. Der vil komme flere multiforsyningsselskaber. Grundet forsyningernes øgede 

størrelse vil der være en tendens mod større adskillelse af myndigheds- og driftsopgaver. 

Flertallet af de offentlige, almene vandforsyninger vil stadig indgå som del af den 

kommunale forvaltning. 

 

Økonomisk regulering 

Hvile-i-sig-selv princippet (HVISS). Takster fastsættes af kommunalbestyrelsen. 

 

 

Konsekvenser for interessenterne 
 

Interessent Konsekvens i forhold til i dag 

 

Ejer (og 

selskab) 

 

Det offentlige forsyningsområde er vokset; det private er gået tilbage. 

Muligvis lidt flere selskabsdannelser som følge af øget adskillelse mellem 

ejersiden og driftssiden. Evt. ændringer som f.eks. selskabsudskillelser sker 

hovedsageligt på ejernes initiativ og vil derfor være spredte. Som følge af en 

kommunereform vil der ske en sammenlægning af især mindre forsyninger.  
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Forbruger 

 

På kort sigt stigende priser1 som følge af investeringsefterslæb, øgede 

omkostninger til vand/spildevandsbehandling, professionalisering og 

virkeliggørelse af Vandrammedirektiv.  

På længere sigt vil de samme faktorer medføre en tendens mod højere priser. 

Tendensen modvirkes af effektiviseringer i forbindelse med tvungen deltagelse i 

benchmarking og sammenlægning af forsyninger, som følge af strukturreformer.

  

Priserne kan på sigt eventuelt blive højere end i Scenarium 2 og 3 grundet fravær 

af central regulering. 

 

 

Myndighed 

 

Ingen 

 

Miljø 

 

Ingen 

 

Ansatte 

 

Begrænset antal afskedigelser - hovedsageligt som følge af de ovennævnte 

sammenlægninger.  

 

                                                      
1 I dette notat angiver "prisen" den reelle vandpris for en husstand for en given periode, efter der er kontrolleret 

for faldende vandforbrug, afgifter samt nettoprisindekset. Se en oversigt over den reelle vandpris' udvikling de 

sidste 10 år i bilag 3 til dette notat. 
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Scenarium 2: Incitamentsregulering(krav om effektivisering koblet med 
overskudsmulighed) 
 

Væsentlige faktorer og udfald 

  

Basisfaktorer X 

  

  

Variable faktorer og udfald:  

  

Strukturkommissionens arbejde  

Sammenlægninger som typisk berører mindre forsyninger X 

Øget effektivitet X 

Større økonomisk og faglig bæredygtighed X 

Forsyningsområderne har fortsat lille politisk bevågenhed  

  

Regeringens serviceeftersyn  

Økonomisk regulering uden forrentning af egenkapital (Omkostningspres 

uden overskud) 
 

Incitamentsregulering(Omkostningspres med mulighed for overskud) X 

Krav til adskillelse af myndighedsopgaver og forsyningsdrift X 

Krav til økonomisk adskillelse af forsyningsdrift og kommuneøkonomi X 
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Implementering af Vandrammedirektivet  

Flere opgaver til forsyningerne  

 
Beskrivelse 
 

Sektorkarakteristik 

Som følge af implementeringen af strukturkommissionens arbejde og konsolidering i 

sektoren for at opnå øget forrentning er der væsentligt færre forsyninger (dvs. færre end i 

scenarium 1) end i dag grundet sammenlægninger af små forsyninger. De 

tilbageværende forsyninger har til gengæld en gennemsnitsstørrelse, der er væsentligt 

større end nutidens. De har større budget og flere fysiske aktiver. Der er flere 

medarbejdere pr. forsyning. I sektoren som helhed vil medarbejderantallet være 

reduceret betragteligt grundet effektivisering, øget IT anvendelse og indførelse af mere 

sofistikeret teknologi. Medarbejderne er mere specialiserede og har gennemsnitligt et 

højere uddannelsesniveau. 

 

Organisation 

I de fleste tilfælde kommunalt ejerskab til aktiver. Men der er vækst i andelen af borgere, 

der forsynes af større, helt private forsyningsselskaber. Hermed menes forsyninger hvor 

både drift og ejerskab af forsyningen er på private hænder. Væksten i større private 

forsyninger er forbundet med et fald i antallet af små, private forsyninger. Der vil komme 

flere multiforsyningsselskaber. Stort set alle steder hvor kommunen ejer forsyningerne, er 

de skilt ud fra den kommunale forvaltning i kommunalt ejede selskaber, hvorved 

økonomierne er fuldstændigt adskilte. Flere steder end i dag er de kommunale selskaber 

semiprivate, idet aktiverne ejes af kommunen, mens driften er udliciteret til et privat firma. 

De internationale, private vandselskaber udviser stigende interesse for den danske VA 

sektor. Uanset ejerskab og organisation holdes drifts- og myndighedsopgaver adskilte 

både formelt og i praksis for alle forsyninger. 

 

Økonomisk regulering 

Mulighederne for forrentning er underkastet indtægtsrammeregulering, der varetages af 

en stærk, central myndighed (regulator). Det vil bl.a. sige, at forsyningerne er underkastet 

et effektiviseringskrav på en given årlig sats for branchen som helhed. Regulator måler 

og kontrollerer det rette niveau af effektiviseringskrav via en form for benchmarking af VA 

sektoren. Muligvis vil der oven i det generelle effektiviseringskrav være individuelle krav 

til den enkelte forsyning. Til gengæld må forsyningerne forrente deres fri egenkapital. 
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Grundet effektiviseringspresset er der forsyninger, der ikke kan overleve i VA sektoren, 

da de er for ineffektive. Konsekvensen heraf kan være lukning eller overtagelse af ny ejer 

– kommunal eller privat. 

 

Konsekvenser for interessenterne 
 

Interessent Konsekvens i forhold til i dag 

 

Ejer (og 

selskab) 

 

Det private forsyningsområde er vokset; det offentlige er gået tilbage. Blanding af 

private, semiprivate og offentlige forsyninger. 

Fokus på effektiv drift.  

Fravalg af opgaver der ikke er økonomisk rentable (fokus på kerneaktiviteter). 

Fokus på værdiskabelse og muligheden for at realisere værdier. 

Selskabsdannelser, fusioner og handel med selskaber som følge af kravet om 

effektivisering og muligheden for øget værdiskabelse. 

Kommunale ejere får mulighed for at anvende evt. overskud eller salgsprovenu på 

det skattefinansierede område  

Risiko for konkurs. 

 

Forbruger 

 

På kort sigt stigende priser som følge af investeringsefterslæb, øgede 

omkostninger til vand/spildevandsbehandling, professionalisering, indretning af 

forrentning og overskud samt virkeliggørelse af Vandrammedirektiv. 

På kort sigt kan prisstigninger i Scenarium 2 være større end i Scenarium 1 og 3 

som følge af indregning af forrentning og overskud. Dette modvirkes dog af 

central regulering.  

På længere sigt vil de samme faktorer medføre en tendens mod højere priser. 

Tendensen modvirkes igen af central regulering og sammenlægning af 

forsyninger som følge af strukturreformen.  

På sigt kan priserne derfor blive lavere end i Scenarium 1, men eventuelt højere 

end i Scenarium 3, hvor der ikke kan indregnes forrentning og overskud. 

 

 

Myndighed 

 

Øget behov for stærk myndighed til at regulere priser og leveringsbetingelser. 

Selskabsdannelser medfører adskillelse mellem myndighed og driftsherre (dvs. 

selskabet). Selskaberne vil mod betaling kunne udføre myndighedsforberedende 

arbejde. 
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Miljø Ingen, hvis reguleringen udformes, så specifikke poster vedrørende miljøtiltag (fx 

grundvandspuljen) holdes ude af en regulering. Reguleringen skal ligeledes sikre 

tilstrækkelig renovering af eksisterende anlæg.  

 

Ansatte 

 

Vil blive berørt af rationaliseringer (afskedigelser) og sandsynligvis 

arbejdsomlægninger. 

Vil opleve skift på ejersiden og evt. blive indlemmet i multiforsyningsselskaber 

med tilhørende konsekvenser for arbejdet. 

Der opstår nye jobfunktioner i VA sektoren, der indebærer nye, faglige tilgange, 

end de før kendte. Arbejdsmiljøet præges af spændende nye, faglige 

kombinations- og udviklingsmuligheder. 

 

Sanktionen for et selskab der ikke lever op til kravene om effektivisering, er, at 

overskuddet (dvs. forrentningen) reduceres. Såfremt der er tale om decideret underskud, 

reduceres egenkapitalen og dermed ejernes værdier. Ejerne straffes således økonomisk, 

hvis driften ikke er tilstrækkelig effektiv. 
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Scenarium 3: Økonomisk regulering (effektiviseringskrav fra myndigheder 
uden overskudsmulighed for forsyningerne) 
 

Væsentlige faktorer og udfald 

  

Basisfaktorer X 

  

  

Variable faktorer og udfald:  

  

Strukturkommissionens arbejde  

Sammenlægninger som typisk berører mindre forsyninger X 

Øget effektivitet X 

Større økonomisk og faglig bæredygtighed X 

Forsyningsområderne har fortsat lille politisk bevågenhed X 

  

Regeringens serviceeftersyn  

Økonomisk regulering uden forrentning af egenkapital (Omkostningspres 

uden overskud) 
X 

Incitamentsregulering(Omkostningspres med mulighed for overskud)  

Krav til adskillelse af myndighedsopgaver og forsyningsdrift X 

Krav til økonomisk adskillelse af forsyningsdrift og kommuneøkonomi X 

  

Implementering af Vandrammedirektivet  

Flere opgaver til forsyningerne  

 

 

Beskrivelse 
 

Sektorkarakteristik 

Som følge af implementeringen af strukturkommissionens arbejde og effektivitetspresset 

fra myndighedernes regulering er der væsentligt færre forsyninger end i dag grundet 

sammenlægninger af forsyninger.  
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De tilbageværende forsyninger har til gengæld en gennemsnitsstørrelse, der er 

væsentligt større end nutidens. De har større budget og flere fysiske aktiver. Der er flere 

medarbejdere pr. forsyning. I sektoren som helhed vil medarbejderantallet være 

reduceret markant grundet effektivisering, øget IT anvendelse og indførelse af mere 

sofistikeret teknologi. Medarbejderne er mere specialiserede og har gennemsnitligt et 

højere uddannelsesniveau. 

 

Organisation 

I de fleste tilfælde kommunalt ejerskab til aktiver. Andelen af private forsyninger er 

markant faldende. Faldet i den private andel er højere end i Scenarium 1 grundet presset 

for effektivisering i dette scenarium. Der tænkes her specielt på de private, almene 

vandforsyninger. Der vil komme flere multiforsyningsselskaber. Stort set alle steder, hvor 

kommunen ejer forsyningerne, er de skilt ud fra den kommunale forvaltning i kommunalt 

ejede selskaber, hvorved økonomierne er fuldstændigt adskilte. Ligeledes holdes drifts- 

og myndighedsopgaver adskilte både formelt og i praksis. 

 

Økonomisk regulering 

I lighed med det HVISS-princip, vi kender i dag, må forsyningerne ikke oparbejde et 

overskud. Men til forskel fra HVISS vil forsyningerne være underlagt et pres for 

effektivisering. Det vil bl.a. sige, at forsyningerne er underkastet et effektiviseringskrav på 

en given årlig sats for branchen som helhed med udgangspunkt i et basisår. Muligvis vil 

der oven i dette krav være individuelle krav til den enkelte forsyning. Der etableres en 

stærk, central myndighed (regulator), der kontrollerer, at effektiviseringsmålene 

overholdes via en form for benchmarking. Grundet effektiviseringspresset er der 

forsyninger, der ikke kan overleve i VA sektoren, da de er for ineffektive. Konsekvensen 

heraf kan være lukning, eller at forsyningen sættes under administration af 

myndighederne. 

Takster fastsættes af kommunalbestyrelsen på baggrund af de niveauer, der angives 

centralt af regulator. 
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Konsekvenser for interessenterne 
 

Interessent Konsekvens i forhold til i dag 

 

Ejer (og 

selskab) 

 

Det offentlige forsyningsområde er vokset; det private er gået markant tilbage. 

Fokus på effektiv drift.  

Fravalg af opgaver der ikke er økonomisk rentable (fokus på kerneaktiviteter). 

Selskabsdannelser og fusioner som følge af kravet om effektivisering. 

Risiko for konkurs/blive sat under administration.  

 

Forbruger 

 

På kort sigt stigende priser som følge af investeringsefterslæb, øgede 

omkostninger til vand/spildevandsbehandling, professionalisering og 

virkeliggørelse af Vandrammedirektiv. Dette modvirkes dog af central regulering.

  

På længere sigt vil de samme faktorer medføre en tendens mod højere priser. 

Tendensen modvirkes igen af central regulering og sammenlægninger af 

forsyninger som følge af strukturreformen.  

Med central regulering og da der ikke kan indregnes forrentning og overskud, kan 

priserne i Scenarium 3 på både kort og langt sigt blive lavere end i Scenarium 1 

og Scenarium 2. 

 

Myndighed Behov for stærk myndighed til at regulere priser og leveringsbetingelser. 

Selskabsdannelser medfører adskillelse mellem myndighed og driftsherre (dvs. 

selskabet). Selskaberne vil mod betaling kunne udføre myndighedsforberedende 

arbejde. 

 

Miljø 

 

Ingen, hvis reguleringen udformes, så specifikke poster vedrørende miljøtiltag (fx 

grundvandspuljen) holdes ude af en regulering. Reguleringen skal ligeledes sikre 

tilstrækkelig renovering af eksisterende anlæg.  
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Ansatte Vil blive berørt af rationaliseringer (afskedigelser) og sandsynligvis 

arbejdsomlægninger. Omfanget heraf kan være større end i Scenarium 2, idet 

selskaberne ikke vil have et evt. overskud at bruge af. 

Vil opleve skift på ejersiden og evt. blive indlemmet i multiforsyningsselskaber 

med tilhørende konsekvenser for arbejdet. 

Der opstår nye jobfunktioner i VA sektoren, der indebærer nye, faglige tilgange, 

end de før kendte. Arbejdsmiljøet præges af spændende nye, faglige 

kombinations- og udviklingsmuligheder. 

 

 

I Scenarium 3 er det vanskeligt for myndighederne at sanktionere selskaber, der ikke 

lever op til effektiviseringskravet. Hvis der indføres bodsbestemmelser for selskaber, der 

ikke er tilstrækkeligt effektive, forværres situationen for et givent selskab yderligere i den 

efterfølgende periode. Ejerne vil ikke blive økonomisk berørt af 

underskud/bodsbestemmelser, idet der ikke er noget overskud eller nogen egenkapital at 

miste. 

 

En alternativ sanktionsform kan være, at et selskab kan sættes under administration. 

Dette er dog et meget vidtgående indgreb fra myndighedernes side og stiller endvidere 

meget store krav til myndighederne, der i sådanne tilfælde skal involveres i selve driften 

af et selskab. 
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Scenarium 4: Flere (myndigheds-)opgaver til forsyningerne 
 

Væsentlige faktorer og udfald 

  

Basisfaktorer X 

  

  

Variable faktorer og udfald:  

  

Strukturkommissionens arbejde  

Sammenlægninger som typisk berører mindre forsyninger X 

Øget effektivitet X 

Større økonomisk og faglig bæredygtighed X 

Forsyningsområderne har fortsat lille politisk bevågenhed (X) 

  

Regeringens serviceeftersyn  

Økonomisk regulering uden forrentning af egenkapital (Omkostningspres 

uden overskud) 
(X) 

Incitamentsregulering med forrentning af egenkapital (Omkostningspres 

med mulighed for overskud) 
(X) 

Krav til adskillelse af myndighedsopgaver og forsyningsdrift (X)  

Krav til økonomisk adskillelse af forsyningsdrift og kommuneøkonomi (X) 

  

Implementering af Vandrammedirektivet  

Flere opgaver til forsyningerne X  

 

Parenteserne om krydserne betyder, at det både er muligt at forestille sig scenarier, hvor 

udfaldet er gældende og scenarier, hvor det ikke er gældende. 

 

Konsekvenser for interessenterne 
Disse er ikke opgjort skematisk, da konsekvenserne vil være forskellige afhængige af 

faktorernes udfald. Derfor er det forvirrende at opgøre konsekvenserne for dette 

scenarium i skemaform. I stedet kommer vi lidt ind på konsekvenserne for 
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interessenterne i andet afsnit neden for om Forholdet mellem nye opgaver og økonomisk 

regulering. Først ser vi på den mulige karakter af nye opgaver. 

 

For vandforsyningernes vedkommende kan det blive aktuelt at arbejde med at få tilsluttet 

mange af de små private, almene vandværker og private boringer/brønde. En 

undersøgelse fra GEUS fra 2003 har vist, at over 30 % af de private boringer/brønde er 

så belastede med pesticider, at vandet ligger over lovens grænseværdi for indhold af 

pesticider. 

  

Det øgede krav om analyser af drikkevandet samt risikoen for stigende forurening af 

grundvandet, gør det svært at se, hvorledes mange af de små, private vandværker og 

private boringer/brønde skal kunne overleve ind i fremtiden. Disse faktorer vil medvirke til 

at reducere antallet af små almene vandforsyninger og private boringer/brønde i 

Danmark. 

 

I den anledning er det i dag et problem, at det kan komme til at blive særdeles dyrt for 

forbrugerne at blive tilsluttede til det kommunale net. Her kunne det være en oplagt 

opgave for staten (igen) at give tilskud til de folk, der ønsker at blive tilsluttet det offentlige 

net. 

 

Det kan tænkes, at nogle af de større spildevandsproducenter (typisk større, private 

virksomheder) beslutter sig for selv at rense deres spildevand frem for at blive tilsluttet 

den kommunale kloakforsyning. Motivet kan være, at det er billigere at rense selv. I 

praksis har virksomhederne allerede haft denne mulighed i flere år. Men det er meget få, 

der har benyttet den, og det er DANVA's vurdering, at det fortsat i den nære fremtid vil 

være meget få virksomheder, der vælger selv at rense deres spildevand. Dette er 

DANVA's standpunkt, selv om vi er klar over, at regeringen i sit serviceeftersyn af VA 

sektoren har erklæret, at den vil undersøge mulighederne for egen rensning.  

 

Hvis vi bliver vidne til en accelerering i antallet af private forsyninger og boringer, der skal 

sluttes til den kommunale forsyning, vil dette indebære, at den kommunale forsyning får 

flere opgaver, men ikke at karakteren af opgaverne er anderledes. Den øgede 

opgavemængde kan løses inden for rammerne af den nuværende fordeling af 

myndighedsopgaver. 
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På området for kortlægning og indsatsplanlægning kunne man derimod godt forestille sig 

en ændret opgavefordeling mellem myndighederne. I dag har de almene vandforsyninger 

mulighed for selv at foretage og finansiere dels kortlægningen, dels 

indsatsplanlægningen i forhold til drikkevandsområderne. Ifølge gældende lov skal 

vandforsyningerne dog samtidigt betale til amterne for disse aktiviteter.  

 

Men i den nære fremtid, når der har været kommunesammenlægninger, kunne det 

tænkes, at de på dette tidspunkt betydeligt større vandforsyninger på egen hånd ville 

arbejde mere med dette område og på længere sigt måske endda overtage opgaver eller 

dele af disse fra amterne (regionerne). 

 

For kloakforsyningerne kunne det blive aktuelt med flere opgaver inden for miljø- og 

naturforvaltning. Der kunne være fordele på både drifts- og samfundsøkonomisk niveau 

ved at lade kloakforsyningerne stå for vandløbspleje, etablering af vådområder og søer 

med mere. 

 

Ved at give kloakforsyningerne myndighed til forvaltning af vand- og vådområder ville de 

kunne afveje økonomiske og miljømæssige fordele og omkostninger ved enten at rense 

vandet yderligere eller i stedet satse på at gøre naturen mere robust over for udledninger.  

 

Ydermere kunne det være en fordel at give kloakforsyningerne mulighed for at lave 

aftaler med landbruget. Eksempelvis ved etablering af ekstra store dyrkningsfrie 

åbræmmer. Prisen for at fjerne et kg kvælstof ved at rense vandet bedre på 

renseanlæggene er 3 til 5 gange så høj som prisen ved at få landbruget til at nedsætte 

udledningen med et kg. 

 

Som led i udvidelsen af kloakforsyningens beføjelser var det også en mulighed at tildele 

kloakforsyninger kompetencer inden for rådgivning af virksomheder. Derved kunne 

kloakforsyningerne via rådgivning forebygge udledning af en vis mængde, af de 

problematiske stoffer (eksempelvis diverse tungmetaller), der kan forekomme i 

spildevandet fra virksomheder. Det kan ligeledes tænkes, at kloakforsyningerne kan 

rådgive virksomhederne om, hvorledes de kan begrænse mængden af selve 

spildevandet. Udgifterne til rådgivning ville muligvis blive dækket ind ved, at kvaliteten af 

spildevandet blev forbedret som resultat af rådgivningen. 
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De foreslåede ekstra (myndigheds-) opgaver for vand- og kloakforsyninger ville være en 

potentiel strategi til at imødegå vandrammedirektivets krav om helhed i forvaltningen af 

vandressourcerne. 

 

Der kan således være økonomiske og administrative fordele ved at tildele flere opgaver til 

VA sektoren. Ulemper vil der naturligvis også kunne tænkes at være. En af disse er, at 

forsyningerne ville blive mere sammensatte og dermed sværere at forvalte for 

forsyningsledelserne. Andre ulemper kunne opstå i tilknytning til den økonomiske 

regulering af sektoren. Vi vil nu se på nogle af disse mulige ulemper. 

 

Forholdet mellem nye opgaver og økonomisk regulering 
Som tidligere omtalt er spørgsmålet om nye opgaver for VA sektoren så omfattende og 

væsentligt, at opgavestrukturens indflydelse på reguleringen af sektoren er af mindre 

betydning. Men eftersom grundlaget for DANVA's arbejde i høj grad har været at komme 

med bud på udviklingen i VA sektorens struktur og regulering, vil vi forklare, hvordan vi 

ser forholdet mellem nye opgaver og regulering. 

 

I Scenarium 1 er dette ikke relevant, da det er en forudsætning for scenariet, at VA 

sektoren om 5 år har de samme opgaver og samme type regulering som i dag. Derimod 

er det relevant at se på forholdet mellem nye opgaver og regulering for de to sidste 

scenarier. 

 

I det omfang der sker en markant overflytning af opgaver fra andre myndigheder til 

selskaberne f.eks. i forbindelse med Vandrammedirektivet eller anden miljøbeskyttelse, 

vil dette stille krav til udformningen af en regulering, så disse opgaver kan løftes uden at 

være hæmmet af denne. Omvendt skal det også sikres, at effekten af en regulering ikke 

svækkes ved en sådan tilførsel af opgaver. I virkelighedens verden kan det vise sig 

særdeles vanskeligt at undgå, at der opstår ubalance mellem opgaver og regulering. 

 

Hvis der kommer incitamentsregulering af VA sektoren for at fremme effektiviteten i 

sektoren (hvad enten der er mulighed for overskud eller regulering uden overskud) vil der 

være en tendens til, at sektoren vil fokusere på sine kerneopgaver. Derfor vil det kræve 

mere af den regulerende myndighed at kontrollere sektoren, hvis den pålægges opgaver 

udover sine kerneopgaver. 
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I lighed med el-sektoren kan man forestille sig, at der ville være dele af en forsynings 

aktiviteter, der blev underlagt incitamentsregulering for at fremme effektivisering, mens 

andre dele af forsyningen slap for incitament reguleringen og blev reguleret efter en slags 

HVISS. For en kloakforsynings vedkommende kan kerneydelsen (dvs. bortskaffelsen og 

rensningen af spildevand) blive incitamentsreguleret mens øvrige opgaver (forvaltningen 

af vandområder) kan reguleres efter en slags HVISS. Det vil sige, at det sidstnævnte 

område ikke ville være under pres for effektivisering eller i det mindste ville presset være 

meget mindre. 

 

I dette tilfælde med flere typer regulering af den enkelte forsyning, kan det være 

problematisk for den regulerende myndighed at sikre, at de to områder holdes økonomisk 

adskilte af forsyningen. Den enkelte forsyning kan være fristet til at "snyde" regulatoren 

ved eksempelvis at allokere omkostninger fra kerneydelsesområdet ind under de øvrige 

opgaver. På denne måde vil forsyningen kunne få et større overskud og undgå 

effektivitetspresset på nogle af de forsyningsaktiviteter, der ellers burde være underlagt 

effektiviseringspres. 
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Bilag 1 
 

Kommissorium for scenariearbejdet 

 

Emne 
Scenarier for Vandsektoren. 

 

Formål 
På bestyrelsesmødet i Randers d. 5. november i år blev det besluttet, at DANVA skal iværksætte et projekt 

for at belyse den potentielle udvikling i vandsektoren som følge af et stigende politisk pres mod øget 

konkurrence inden for sektoren. Projektet vil belyse de mulige udviklinger ved at opstille en række scenarier. 

Scenarierne skal hver især give et bud på en mulig udvikling i vandsektoren ud fra et samlet sektorbillede 

herunder opgavernes omfang, myndighedsopgaver som forsyningerne evt. kunne løfte, finansiering af 

driftsopgaver og beskyttelsesopgaver, struktur og ejerforhold, regulering af sektoren. 

 

Scenarierne forventes at danne grundlag for en diskussion i bestyrelsen, og derigennem skal der så vidt 

muligt findes en fælles holdning blandt bestyrelsens medlemmer. Et fælles og afklaret ståsted er en 

forudsætning for, at foreningen bliver hørt og taget alvorligt hos de politiske beslutningstagere, 

centraladministrationen og vores medlemmer. 

 

Projektet forankres organisatorisk i ALL. 

 

Produktet af projektet bliver nogle scenarier, der gør rede for mulige udviklingsforløb for vandsektoren.  

 













Bilag 3  

Vandprisens udvikling 1993 – 2002 

 1993 2002 
 

Ændring 
absolut 

 

Ændring 
Nettopris- 

indeksreguleret 
 

m3-pris [kr.] (inkl. 
afgifter) 

18,51 

 

34,67 + 87,3% 

 

+ 54,8% 

 

m3-pris [kr.] (ekskl. 
afgifter) 

14,81 22,14 + 49,5% + 23,6% 

     

 

Husstandsforbrug [m3] 133 97 - 27,1%  

 

Husstandspris  [kr.] 
(ekskl. afgifter) 

1.970 2.148 + 9,0% 
 

- 9,8% 

     

 

Vandforbrug pr. person 
[m3] 

56,5 44,4 - 21,4%  

Pris pr. person [kr.] 
(ekskl. afgifter) 

837 983 + 17,4% - 2,9% 

Pris pr. person [kr.] 
(inkl. afgifter) 

1046 1539 + 47,1% + 21,6% 

    
 

Nettoprisindeks (ref. = 
DS) 

86,7 104,9 + 21,0%  
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