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Forsyningernes brug af e-Boks
For at sikre en sikker og nem kommunikation med forsyningens kunder – og samtidigt muliggøre en optimering af driften – er Dansk Vand- og Spildevand, DANVA, interesseret i
styrelsens vurdering af følgende:
-

Er der mulighed for ved en analogisk fortolkning at lade (kommunale) forsyninger
være omfattet af den eksisterende bekendtgørelse om offentlige afsendere i offentlig Digital Post nr. 1078/2014 – efter en ændring af tilhørende bilag?
Eller er alternativet til den førnævnte tilgang, at Folketinget ændrer lovbekendtgørelse om Digital Post fra offentlige afsendere nr. 801/2016?

DANVA står til rådighed, såfremt at der ønskes uddybning. Ligesom vi vil tillade os at følge
op på nærværende skrivelse ved at kontakte Digitaliseringsstyrelsen.
Uddybning
Formål
e-Boks anses generelt af danskerne for at være sikker, brugervenlig og effektivitetsfremmende for alle involverede, hvilket blandt andet hænger sammen med, at kommunikationen er krypteret og bundet op på cpr-nr. Vand- og spildevandsforsyninger ønsker at sikre
udvikling, modernisering og effektivisering inden for vandsektoren - og dertil kommer, at
der er strikse effektiviseringskrav fra en uafhængig regulator, hvorfor den løbende optimering af driften altid er i centrum. Det er vores vurdering, at forsyningerne ved at have en
fakultativ adgang til at kommunikere med kunderne via e-Boks vil kunne honorere forventninger fra kunder, den økonomiske regulator og andre.
Offentlig myndighed
Lovbekendtgørelsen nr. 801/2016 anvender begrebet ”offentlig myndighed” som i den konkrete kontekst refererer til en tolkning, der tager afsæt i offentligheds- og forvaltningsloven. Hverken forbrugerejede eller kommunalt ejede forsyningsselskaber er omfattet af den
nævnte lovgivning, da tolkningen ligger vægt på organisationsformen. Og de forbrugerejede forsyninger er typisk andelsselskaber eller interessentselskaber, mens de kommunalt
ejede forsyninger er kapitalselskaber, typisk aktieselskaber.
Institutioner, fonde m.v.
Ifølge § 7 stk. 3 i lov nr. 801/2016 kan bl.a. institutioner, fonde og foreninger m.v. komme
på bilagene over juridiske enheder, der under visse forudsætninger kan benytte loven og
den tilhørende bekendtgørelse. Vi vurderer, at de angivne forudsætninger er meget lig
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med forsyningernes rammevilkår – ligesom vi har noteret, at en anden sammenlignelig forsyningsart, affaldsselskaberne, qua deres organiseringsform står på en af bilagslisterne.
I den forbindelse kan det oplyses, at forsyningerne er hvile-i-sig-selv-enheder, hvor taksterne dels er baseret på lov og kommunal godkendelse dels fastsættes under hensyntagen til en økonomisk ramme bestemt af regulator, såfremt at forsyningen er defineret som
værende et vandselskab efter vandsektorloven (nr. 469/2009 med senere ændringer).
Taksterne bliver fastsat og godkendt efter henholdsvis vandforsyningsloven (nr. 118/2018,
§ 52 a og frem) og betalingsloven (nr. 633/2010, § 2 og frem).
Uanset om forsyningerne er kommunalt eller forbruger ejede, er der i øvrigt mulighed for
at optage lån hos Kommune Kredit, hvor de anses som værende offentlige – og der er mulighed for at opnå kommunegaranti.
Afslutningsvis skal det nævnes, at lovgivningens syn på især de kommunale vand- og spildevandsforsyninger varierer; til tider anses forsyningerne som offentlige (inddrivelsesloven, lånebekendtgørelsen med hjemmel i lov om kommunernes styrelse), mens de samme
forsyninger kategoriseres som private aktører på andre lovområder (vejloven, persondatalovgivning). Men det er branchens oplevelse, at kunderne oftest anser vand- og spildevandsforsyning som værende et offentligt gode leveret af en offentlig aktør, hvorfor de forventer, at der kommunikeres via e-Boks.

Med venlig hilsen
Susanne Vangsgård

Lars Gadegaard Christensen
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