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NOTAT 

DATO: 23. juni 2022 

PROJEKTNR.: 7052  

hsa/CEL 

Vedr.: DANVAs positioner i forhold til revisionen af 
vandsektorloven. 

Baggrund:   

Arbejdet med en revision af vandsektorloven er højaktuelt. Intensionen fra Klima-Energi og For-

syningsministeriets departement er en ”ny” lov med ikrafttræden pr. 1. januar 2023. Dette for-

udsætter fremsættelse og politisk proces i efteråret 2022, men også en høring af lovforslag hen 

over sommeren og en forelæggelse for forligskredsen før dette kan ske. DANVA har haft mere 

end 50 møder om indholdet af revisionen, og vi befinder os nu i den afgørende fase inden lov-

forslaget.  

 

Der er fælles forståelse om følgende: 

 

De fleksible rammer indføres sådan at der sker automatisk genberegning på baggrund af om-

kostningerne i den forudgående periode. Der sker også automatisk re-kalibrering til 100% hver  

4-års periode, som det er tilfældet for elsektoren. Dog indføres en forbrugerbeskyttelsesmeka-

nisme, hvorefter selskaber med ”meget” stigende omkostninger og lav efficient ikke får automa-

tisk genberegning men skal igennem en proces hos regulator for at få omkostningerne helt eller 

delvist dækket fremover (hævet rammen). Hensigtserklæringerne er, at kun en mindre andel af 

selskaberne skal ”rammes” af forbrugerbeskyttelsesmekaniskmen. Pt. er oplægget 27%. Dette 

niveau finder DANVA forsat for højt. Samtidig er der en del ”elastik i metermål” i lovbemærknin-

gerne, som vi har bedt om at få ud. 

 

Aftalte analyser: 

En række elementer, hvor en fælles forståelse ikke er opnået underlægges nærmere analyse.  

På kort sigt er der tale om en analyse omkring effektiviseringskravene til sektoren og dermed 

den omkostningsdækning vandselskaberne får. Analysen skal udføres af en uafhængig ekstern 

ekspert og skal færdiggøres således at dens resultat kan indarbejdes i det lovforslag som frem-

sættes. DANVA ønsker selvfølgelig ligelige indflydelse for Klima-Energi og Forsyningsministeriet 

og branchen på opgavebeskrivelsen mv., da baggrunden for analysen netop er uenighed. 

 

På længere sigt har klima-Energi og Forsyningsministeriet anerkendt at der skal gennemføres 

analyser af følgende: Forrentningsramme og WACC-metoden, tilsynet med sektoren og vand-

sektorens rammer for finansiering, herunder hvorvidt der eksisterer en likviditetsklemme.   

 

Lang afstand og DANVAs krav til en kommende lov. 

På en lang række forhold er der stor afstand mellem Klima- Energi og Forsyningsministeriet og 

DANVA. Derfor har DANVA 3 betingelser/positioner, som skal opfyldes for at foreningen kan 

støtte KEFM´s proces- og tidsplan: 

 

1. DANVA anerkender ikke det i preamblen til loven anførte effektiviseringspotentiale på 

3,9 mia. kr. (opgjort juni 2020 af Forsyningssekretariatet.) 

 

2. Implementeringen af et forstærket tilsyn skal selvfølgelig ikke implementeres før analy-

sen om tilsyn er udført. Analysen skal omfatte tilsynets virke og dets placering hos Er-

hvervsministeriet, ligesom ressortfordelingen mellem KEFM og MIM skal evalueres. 

 

En flytning af bestemmelsesret fra kommuner/ selskaber til regulator (centralisering), 

flytning af finansieringen fra skattefinansiering til takstfinansiering, flere opgaver og 
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beføjelser til tilsynet og dermed øget bureaukrati og omkostninger. Og endeligt indførel-

sen af et helt uacceptabelt særligt ansvar for ledelsesmedlemmer i vandselskaber, blot 

fordi der er tale om vandselskaber.  Alt dette bør ikke indføres uden evidens og solidt 

grundlag. 

  

3. Øget lånefinansiering skal afvente en fornyet politisk drøftelse/beslutning i forhold til, 

om man ønsker at afvikle selskabernes egenkapital og gennemtvinge en høj andel af lå-

nefinansiering, der alt andet lige vil gøre det dyrere for forbrugerne. 

 

En agil og fremsynet regulering af vandsektoren og de øvrige forsyningssektorer 

DANVA vil igangsætte en politisk debat omkring den fremtidige regulering af vandsektoren 

og hele forsyningssektoren. Der er behov for en omkalfatring, hvor samfundets ønsker og 

behov, tillid, sektorkobling og positive incitamenter erstatter det nuværende fokus på om-

kostningsminimering. 

 

 


