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Vandsektorloven 
Tilknyttet virksomhed 

9. marts 2016 Energistyrelsen Side 1 

3 procent 

• Omsætning op til 3 procent af omsætningen i 

hovedvirksomheden 

• Dog altid op til 2,5 mio. kr. uafhængigt af 

hovedvirksomheden 

• Ikke krav om selskabsudskillelse, når 

omsætningen er under 2 mio. kr. årligt 

• Ingen 3 procent begrænsning fo r40/60-

selskaber 
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Tilladt tilknyttet virksomhed - 
positivlisten 
1. Overkapacitet 

2. Særlig viden 

3. Salg af rettigheder 

4. Vejafvandingsanlæg 

5. Rottebekæmpelse 

6. Drift af forrensningsanlæg 

7. Teknisk bistand til kommunen 

8. Afregning og indberetning 
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1 - overkapacitet 

Udnyttelse af uundgåelig fysisk, driftsmæssig 

og administrativ overkapacitet. Nødvendig 

kapacitet afhænger af vandselskabets behov til 

sikring af forsyningssikkerhed og øvrige 

lovkrav. 
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2 – særlig viden 

Udnyttelse af vandselskabets særlige viden fra 

hovedvirksomheden til f.eks. 

kursusvirksomhed, samarbejder med private 

aktører, herunder teknologiudvikling og 

eksportvirksomhed 
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3 - rettigheder 

Salg af rettigheder til resultaterne af udvikling, 

der hidrører fra udviklings- og 

demonstrationsvirksomhed vedr. 

hovedvirksomheden. 
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4 - vejafvanding 

Drift af vejafvandingsanlæg i vandselskabets 

forsyningsområde 
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5 - rottebekæmpelse 

Rottebekæmpelse i forsyningsområdet  

Kun kloaknettet 
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6 - Forrensningsanlæg 

Drift af forrensningsanlæg for offentlige og 

private institutioner og virksomheder (ny) 
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7 – teknisk bistand til 
kommunen 
Teknisk bistand til kommunens udarbejdelse af 

kommunale vandforsyningsplaner og 

spildevandsplaner 
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8 – afregning og indberetning 

Afregning og indberetning for 

spildevandsforsyninger i forbindelse med 

vandforsyningens måleraflæsning i eget 

forsyningsområde 
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Hovedvirksomhed 

Bedre rammer fordi følgende flyttes til hovedvirksomheden: 

1. Salg af rest-, overskuds- eller biprodukter 

2. Udleje af bygninger, lokaler, ledninger, arealer osv. 

3. Udnyttelse eller salg af energi – selvstændigt regnskab 

4. Drift af medfinansieringsprojekter 

5. Tømningsordninger – selvstændigt regnskab 

6. Ordning for betrængte boligejere – påbud om 

kloakering – selvstændigt regnskab 

Indtægterne indgår i hovedvirksomheden, hvis der ikke er 

krav om selvstændigt regnskab. 
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Energiproduktion som 
hovedvirksomhed 
Regnskabsmæssig adskillelse – vandsektorloven 

Selskabsmæssig adskillelse – el- og 

varmeforsyningslovene 

 

- Dispensation fra elforsyningslovens krav om 

selskabsmæssig adskillelse 

 

- Kollektivt varmeforsyningsanlæg 

 
9. marts 2016 Energistyrelsen Side 13 

Tilknyttet virksomhed 

Betingelserne 

1. Naturlig og snæver sammenhæng med 

hovedvirksomheden 

2. Arbejdsmæssig og økonomisk væsentligt 

mindre omfang end hovedvirksomheden 
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Vilkår for tilknyttet virksomhed 

1. Kommercielle vilkår 

2. Begrundet forventning om normalt afkast 

3. Ingen urimelig konkurrence eller risiko 

4. Fordeling af fælles omkostninger efter 

rimelige driftsøkonomiske principper og 

relevante fordelingsnøgler 

5. Ingen hæftelse for forpligtelser for 

selvstændige selskaber 
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Revision 

Revisorerklæring skal hvert år senest 1. maj 

indsendes til Forsyningssekretariatet 

 

FS videresender til Energistyrelsen, hvis der er 

anmærkninger 

 

 

9. marts 2016 Energistyrelsen Side 16 



09-03-2016 

9 

Overgangsregler 

Indregnes i den økonomiske ramme fra 

1.1.2017, hvis det skal være hovedvirksomhed 

Vandselskabet skal senest 16. maj 2016 give 

meddelelse til Forsyningssekretariatet m.h.p. 

indregning i den økonomiske ramme af 

igangværende tilknyttet virksomhed. 

Hidtil lovlig igangværende tilknyttet virksomhed 

må fortsætte som tilknyttet virksomhed  
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På vej 

Ny vejledning om tilknyttet virksomhed 
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Tak for opmærksomheden 

 

 
 
 

 

Amaliegade 44 

1256 København K 

Tlf: 33926700 

Email: ens@ens.dk 
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