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Provision for garantistillelse efter vandsektorloven skal ikke indberettes efter stoploven, 
hvis aftalen om provision er indgået på markedsvilkår 
 
Der er blevet rejst spørgsmål om, hvorvidt en kommune i forbindelse med garantistillelse efter 
vandsektorlovens1 § 16 kan forlange provision herfor, og om kommunens krav om garantiprovision 
vil blive betragtet som en uddeling efter stoploven2. 
 
En adgang for kommunerne til at meddele garanti for privates, herunder selskabers optagelse af 
lån antages ikke at kunne rummes inden for de uskrevne regler om kommunalfuldmagten og kræ-
ver derfor en egentlig lovhjemmel. Med vandsektorlovens § 16 har kommunerne fået hjemmel til at 
meddele garanti for lån, der optages af et vandselskab til finansiering af selskabets investeringsud-
gifter ved indvinding og distribution af brugsvand samt investeringsudgifter ved kloakering og rens-
ningsanlæg i det omfang, investeringen kan indregnes i vandprisen. Med bestemmelsen har kom-
munerne altså fået en beføjelse, som de ikke ellers ville have.  

I bemærkningerne til § 16 er det bl.a. anført, at bestemmelsen har til formål at sikre, at vandselska-
berne alt andet lige har adgang til at opnå billigere lån som følge af kommunens garantistillelse. 
Der er ikke efter hverken bestemmelsens ordlyd eller bemærkningerne hertil noget til hinder for, at 
kommunen som betingelse for et tilsagn om at meddele garanti forlanger en provision.  

Efter stoploven skal kommunerne registrere modtagne uddelinger fra og vederlag ved afståelse af 
ejerandele i vandselskaber. Loven definerer ikke begreberne uddelinger og vederlag. Da bemærk-
ningerne til stoploven i vidt omfang henviser til tilsvarende regler i elforsyningsloven, må det anta-
ges, at begreberne skal forstås på den måde, som de er defineret i bemærkningerne til elforsy-
ningslovens § 37: 
 
Uddelinger og vederlag ved afståelse omfatter enhver form for økonomisk værdi, der tilflyder kommuner og 
amtskommuner, f.eks. i form af kapitalandele (f.eks. aktier), udbytte eller udlodning ved kapitalnedsættelse. 
Uddelinger og vederlag ved afståelse kan bestå i kontante beløb, men de kan også bestå i fysiske aktiver 
samt andre rettigheder, eksempelvis fordringer, herunder konvertible obligationer mv. 

Det er Energistyrelsens opfattelse, at bestemmelsen i denne forbindelse indebærer, at aftaler, ind-
gået på markedsvilkår, ikke medfører registreringspligt med henblik på modregning. Det må anta-
ges, at tilsvarende gælder efter vandsektorloven. Et krav om provision på markedsvilkår i forbindel-
se med garantistillelse efter vandsektorlovens § 16 betragtes derfor efter By- og Landskabsstyrel-
sens opfattelse ikke som en uddeling efter stoploven. 

                                                
1
 Lov nr. 469 af 12. juni 2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold 

2
 Bekendtgørelse nr. 634 af 7. juni 2010 af lov om kommuners afståelse af vandforsyninger og spildevands-

forsyninger 


