
Den stille afprivatisering

Genkommunalisering: I Europa efter årtusindeskiftet



• Forsyningssektorens fremtid til

debat – regeringsgrundlag

2015. Grundlæggende

udfordring af fælleseje og non-

profitstruktur.

• Cevea-perspektiv: Erfaringer

fra omlægning af ejerskabet I 

Europa. 



Dagsorden på baggrund af 

studie af genkommunalisering 

af vandværker fra Holland –

april 2015



Den danske forsyningssektor – grundlæggende 

komparativt billede af pris og effektivitet



Danmark har Eu-15’s laveste grundpris på el 

(eurostat)



Den danske pris på vand er hverken blandt de højeste eller de 

laveste (IWA S&E 2015) 



Fjernvarme: DK dyrest i forbrugerpriser – ikke i 

produktionpriser (energiforsk.se) 





• Mere end 72 % af alle registrerede (gen)kommunaliseringer fandt sted
i energi-, vand- og affaldssektoren

• 17 % af (gen)kommunaliseringerne fandt sted i den første halvdel af
perioden 2000-2008, 83 % af tilfældene fra 2009-2017. Tendensen er
konstant i både energi- og vandsektoren, mens genkommunalisering i
affaldssektoren ikke endnu med sikkerhed kan siges at udgøre en 
decideret trend 

• 445 af de deciderede (gen)kommunaliseringer på tværs af landene
fandt sted, efter at driftskontrakter var udløbet. 136 kontrakter blev
opsagt, mens 32 skete som resultat af en direkte beslutning om
afprivatisering. I de resterende tilfælde trak de private operatører sig eller
solgte deres aktier

• En stor del af (gen)kommunaliseringerne fandt sted som resultat af
stigende priser, ønske om kontrol med sektoren og utilfredshed med de 
private leverandørers utilstrækkelige indsats for en grøn omstilling. 
Enkelte var foranlediget af forringede arbejdsvilkår og som en generel
modreaktion mod tidligere privatiseringer









Blandt de første til at liberalisere forsyningssektor



Længste historie med private operatører på vand



Vandet - metastudier



Den engelske syge: 
privatisering af vandværker 100 % i ’89 - koster årligt UK 

2,3 mia pund. 850 kr pr husholdning. 25 % af samlede 

vandregning. Pris steget 40 % over inflation. 





Elekticitet: (2013 blev der lavet et stort metastudie af paneldata fra 15 

EU-lande over 30 år )



Den svenske varme – frasalgsbølgen 

95 - 05



Frasalg fører til forhøjede priser



Stordriftsulemper i fjernvarme?



Forbrugereje er billigst i DK – dårlige danske 

erfaringer m fx Eon



Svag evidens indenfor affaldssektor



Læringspunkt I – Privatisering af kommunal fjernvarme

har ført til prisstigninger

• Sverige, som er et af meget fa ̊ lande med en 

fjernvarmesektor, der kan sammenlignes med den danske, 

har kommunale frasalg ført til højere forbrugerpriser, blandt

andet som følge af en mangelfuld prisregulering af

sektoren. Det har medført en række genkommunaliseringer

af fjernvarmeforsyning i Sverige. 



Læringspunkt II - Der kan opstå

stordriftsulemper i fjernvarmesektoren

• Svenske erfaringer tyder på det



Læringspunkt III – Private fjernvarmeleverandører er

dyrere end fællesejede

• I Danmark viser undersøgelser, at de billigste

fjernvarmeleverandører er de forbrugerejede

selskaber efterfulgt af de kommunalt ejede. 

De dyreste er de privatejede leverandører. 



Læringspunkt IV – Offentligt ejerskab

giver lavere priser på vand

• Udlicitering og privatisering af vandsektoren i

Europa ført til prisstigninger. 



Læringspunkt V – For lave 

investeringer ved privat ejerskab

• Erfaringer fra England og Tyskland viser, at 

det ikke endnu er lykkedes at finde en model 

med Læringspunkt V – For lave investeringer

ved private operatører af vandforsyning, der 

opretholder et tilstrækkeligt højt

investeringsniveau. 



Læringspunkt VI – Offentligt ejerskab

har historisk leveret de største prisfald på el-området (EU15)

• Der findes ikke entydige tegn på, at en 

liberaliseret elsektor fører til lavere

forbrugerpriser. Studier viser, at de største

prisfald har fundet sted forud for 

markedsgørelse af sektoren og peger på, at 

offentligt ejerskab har været i stand til at 

effektivisere.



Læringspunkt VII – Blandede erfaringer

med skrald

• Erfaringer med affaldshåndtering er

tvetydige, og der er ingen garanti for 

besparelser for kommunen. I Danmark er der 

vist positive besparelser ved udlicitering af en 

særlig begrænset del af værdikæden: 

Affaldsindsamling. Disse studier tager dog 

sjældent kvalitet af service eller

arbejdsforhold i betragtning. 



Læringspunkt VIII – OPP har ikke været

en succes i de markeder der har testet det først

• Erfaringer fra flere lande tyder på, at OPP 

synes at fungere dårligere som model i

forsyningssektoren end ved både fuldt privat

ejerskab og fuldt offentligt ejerskab. 



Læringspunkt IX– Videnstab fører til mangelfuld regulering

af private operatører: 

• Liberalisering og privatisering af

forsyningssektoren fører ofte til manglende evne

til at regulere hos kommuner og myndigheder. 

Det kan gøre det sværere at vurdere

rimeligheden i priser og aktivitet fra de private 

udbydere



Læringspunkt X – Tab af politisk

indflydelse på miljø- og klimapolitik

• Ved frasalg af elproduktion og distribution 

bliver kommunernes adgang til direkte

indflydelse på den bæredygtige produktion af

el stærkt begrænset. Det har været en af de 

vigtige motorer for 

genkommunaliseringsbølgen. 



Tak for jeres tid


