
Bestyrelsen (Bestyrelsesmøde i Provas A/S og
datterselskaber)

31-08-2020 08:00

Aarøsund Badehotel

Information:
Foruden bestyrelse og direktør deltager chefgruppen i en række af dagsordenens punkter.
Rådgiver på Ressourcecentrum Haderslev deltager fra kl. 9:30 under punketerne
Ressourcecentrum og Genbrugspladser.
Selskabets forsikringsmægler deltage fra kl. 11:30 under punktet Risikoledelse



Indhold
Punkt 1: Godkendelse af dagsorden 1

Punkt 2: Gensidig orientering 1

Punkt 3: Budgetopfølgning 2. kvartal 1

Punkt 4: Spildevandsplan 5

Punkt 5: Aftale om klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi 8

Punkt 6: Ressourcecentrum 12

Punkt 7: Genbrugspladser 14

Punkt 8: Risikoledelse, forsikringer og kontrakte 18

Punkt 9: Potentialer i Forsyningssektoren 21

Punkt 10: Forslag til budget 2021 24

Punkt 11: Eventuelt 29

Punkt 12: Mødeevaluering 29

Punkt 13: Opsamling 29



Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Punkt 2: Gensidig orientering

Punkt 3: Budgetopfølgning 2. kvartal

Selskab
Provas Holding A/S og datterselskaber.

Sagsindhold
Orientering om budgetopfølgning for 2. kvartal 2020 og dermed halvårsregnskab.
Økonomien er stadig indenfor budgettet, afvigelserne er primært på grund af
periodiseringer.

Der forventes et merforbrug på Service, dette dækkes af de øvrige selskaber da udgifter i
Service fordeles til de øvrige selskaber.

Der vil i forbindelse med renoveringen af taget på Forsyningshuset komme et merforbrug
på dennes budgetpost, men da de andre anlæg under Spildevand forventer et
mindreforbrug på samlet set 30,7 mio. kr. forventes budgettet at blive overholdt.

Beslutningskompetencen ligger hos bestyrelsen for Provas Holding A/S og
datterselskaber.

Sagsfremstilling
På mødet vil økonomien blive præsenteret i bestyrelsesrapporteringsværktøjet, men
samtidig er rapporterne også vedlagt som bilag.

Det vurderes at budgetterne kommer til at holde.

Service

Omsætningen ligger på niveau med de seneste år. Når året er omme opgøres det
endelige resultat og fordeles ud på de tre driftsselskaber således at Service skaber et
overskud der er tilladt at skabe i forhold til salg til Affald.

Personaleomkostningerne er lidt højere end budgetteret. Dette skyldes dels afslutning af
den forrige direktørs kontrakt, ligesom der har været brugt ekstra personale i forbindelse
med åbningen af genbrugspladserne under Coronakrisen. Samtidig har der været
budgetteret for lavt, da der ikke har været budgetteret med feriepenge i 2020. Dette
rettes der op på fremadrettet i budget 2021.
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I forbindelse med Coronakrisen har regeringen truffet beslutning om udbetaling af
indefrosne feriepenge. De indefrosne feriepenge er placeret på en særskilt konto i
Provas, for på den måde at fastholde likviditeten. Når der kommer en udbetaling af
feriepengene, vil det betyde en udgift i omegnen af 2,7 mio. kr. alt efter hvor mange der
vil have dem udbetalt. Udbetalingen er udgiftsført så det vil som sådan ikke komme til at
få betydning for regnskabet, men det vil have indflydelse på vores likviditet.

Det lavere forbrug på bygninger skyldes periodiseringer. Budgettet bruges til at betale
faste afgifter og husleje til Spildevand, der ejer bygningen.

IT-omkostningerne er højere end budgetteret, hvilket primært skyldes at vi som led i en
større digitalisering er i gang med en udskiftning af udstyr.

Anlægsbudgettet viser et merforbrug på 0,7 mio. kr. primært i forbindelse med inventar
som følge af ombygningen af Forsyningshuset.

Samlet set forventes budgettet ikke at blive overholdt på grund af den for lavt
budgetterede udgift til personale og øgede udgifter til udstyr i forbindelse med ombygning
af Forsyningshuset.

Spildevand

Omsætning afviger negativt med 3,2 mio. kr. En del af dette skyldes den varme sommer i
2018 der har betydet en større acontobetaling i 2019. 2019 havde et lavere forbrug
hvilket gør at der er opkrævet for meget aconto der er blevet tilbagebetalt ved
årsafregningen. Samtidig er der ryddet op i nogle gamle sager vedrørende
tilslutningsbidrag der har betydet at den forventede indkomst er reduceret. Forbruget er
sandsynligvis også lavere på grund af virksomheder der er nedlukkede på grund af
corona og en, indtil nu, våd og kold sommer.

Renseanlæg har et samlet mindreforbrug på 8,8 mio. kr. Det skyldes, at der skal ske en
oprensning af slammineraliseringsbedene i år og denne udgift er ikke kommet endnu.
Det forventede forbug ventes at ende på omkring 6 mio. kr.

Merforbruget på 0,7 mio. kr. på Undersøgelse/plan skyldes et større forbrug på intern tid
og entreprenører. Der er tale om en periodeforskydning.

Budgettet for driften forventes at holde for hele året.

Der er et forventet mindreforbrug på anlægsbudgettet for Spildevand på 18,7 mio. kr. til
trods for en del ændringer.

Mindreforbruget skyldes primært projekter der overføres til 2021 på 7,4 mio. kr. og en
nedskrivning af puljen til fornyelse af ledninger på 14,9 mio. kr. Der er ligeledes en del
mindre poster der skyldes at projekter eller dele af dem overføres til 2021. Spildevand
ejer Forsyningshuset og udgiften til ombygningen og renovering af taget giver et
merforbrug på 12,4 mio. kr.

Vand

Samlet set forventes budgettet for vand at holde. Der er mindre afvigelser på enkelte af
posterne hvilket primært skyldes periodiseringer.
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Anlægsbudgettet viser et forventet mindreforbrug på 2,6 mio. kr. Det er primært en
nedskrivning af budgettet til ledninger og vandværker.

Affald

Omsætningen er 2,0 mio. kr. højere end budgettet, dette skyldes en periodeforskydning i
forhold til tømnings- og grundgebyr. Sommeren er også højtid for brug af
genbrugspladsen, og da mange er blevet hjemme i ferien har der været flere besøg end
normalt.

Samlet set forventes driftsbudgettet at blive overholdt.

Anlægsbudgettet viser et mindreforbrug op 1,4 mio. kr. primært på grund af
rådgivertilbuddet på Ressourcecentrum blev billigere end forventet.

Debitorer

Det samlede tab på debitorer er på 1,0 mio. kr., hvilket svarer til 0,52% af omsætningen.
Det er et højt niveau der kommer fordi der har været en større oprydning i gang.
Oprydningen forventes at betyde, at tabet på debitorer forbliver på dette niveau eller
under.

På bestyrelsesmødet den 5. maj 2020 blev det besluttet at benytte Gældsstyrelsen som
til håndtering af debitorer. Gældsstyrelsen er ikke klar endnu, derfor benytter vi fortsat
den nuværende løsning med et privat inkassofirma.

Restancer

De samlede restancer er på 7,6 mio. kr., hvilket er lidt lavere end sidst år. Niveauet er
fornuftigt. Der har været en større enkeltstående afskrivning på 0,5 mio. kr. i forbindelse
med en konkurs.

Likviditet

Likviditeten er stadig presset. På bestyrelsesmødet den 5. maj 2020 blev der åbnet op for
at der kunne optages lån, den mulighed er ikke blevet benyttet. Grunden til dette er
primært, at anlægsprogrammet ikke er så langt fremme endnu, at der er begyndt at
komme regninger. Ombygningen af Forsyningshuset vil også betyde at der skal optages
lån til dette.

Likividitetsudviklingen er vedlagt som bilag.

Procedure
Bestyrelsen, 31. august 2020.

Indstilling
Økonomi og Kunder indstiller at
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• Økonomiopfølgningen for 2. kvartal tages til efterretning.
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Investeringer (i 1.000 kr.)
Budget 
2020

Prognose 
2. kvt. 

Total 
afvigelse Bemærkninger

Investeringer (i 1.000 kr.)
Budget 
2020

Prognose 
2. kvt. 

Total 
afvigelse Bemærkninger

Haderslev Genbrugsplads 650 325 -325

Ny Genbrugsplads, Haderslev 5.700 4.000 -1.700 -1,7 mio. kr. pga. rådgivertilbud.

Udvikling af Vojens og Gram genbrugspladser 0 10 10

Vojens Genbrugsplads 725 1.030 305

Gram Genbrugsplads 250 250 0

Dagrenovation og genanvendeligt 650 610 -40

Overførsel fra Service 825 1.172 347

I alt Affald 8.800 7.387 -1.414
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Punkt 3, Bilag 1: Anlæg affald



Investeringer (i 1.000 kr.)
Budget 
2020

Prognose 
2. kvt. 

Total 
afvigelse Bemærkninger

Investeringer (i 1.000 kr.)
Budget 
2020

Prognose 
2. kvt. 

Total 
afvigelse Bemærkninger

Forsyningshuset - generelt 500 1.100 600 +0,6 mio. kr. til inventar vedr. ombygning af Forsyningshuset.

IT:

Læringsunivers/Internet 0 0 0

Docunote - tillægsmodul 50 0 -50

Hjemmeside/Facebook 0 0 0

IT-infrastruktur 0 350 350 +0,4 mio. kr. inkl. SamAqua IT-sikkerhed.

Master Data Management 150 0 -150

FAS 500 500 0

ERP-system (Opgradering/Nyt) 0 300 300

SamAqua IT-sikkerhed 350 0 -350 -0,4 mio. kr. flyttet til IT-infrastruktur.

SamAqua investeringer 1000 500 -500

Implementering af O365 0 250 250

IT-udstyr - hardware 250 500 250 +0,3 mio. kr. til IT-hardware vedr. ombygning af Forsyningshuset.

Webkort/LER 50 50 0

I alt Service 2.850 3.550 700
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Punkt 3, Bilag 2: Anlæg service



Investeringer (i 1.000 kr.)
Budget 
2020

Prognose 
2. kvt. 

Total 
afvigelse Bemærkninger

Byggemodninger T-Udv 14.500 11.850 -2.650 -2,6 mio. kr. pulje nedsat pga. byggemodninger er flyttet til 2021.

Åbne land T-Udv 6.250 1.210 -5.040

-2,0 mio. kr. pulje ejendomme nær eksist. ledning flyttet til senere år, udfører kloakering, når borgere 
henvender sig.
-2,6 mio. kr. pulje til det Åbne land flyttet til 2022 gennemføres i 2021+2022.

Ændringer i ledninger, pumpestationer og renseanlæg 9.750 2.537 -7.213

Strategiplaner for Gram, Haderslev, Vojens og øvrige Bysamfund T-Mål 4.200 760 -3.440 -3,4 mio. kr. Strategiplan Haderslev pga. tidsmæssig forskydning af projekter. 

Pulje til klimaudvikling, dimensionsændr. - ansøgte  §11-mål (pulje): T-Mål 3.000 700 -2.300 -2,3 mio. kr. nedsættelse af pulje pga. færre projekter gennemføres.

Øvrige projekter: T-Mål 2.550 1.077 -1.473 -1,5 mio. kr. div. projekter pga. tidsmæssige forskydning af projekter.

Fornyelse i ledninger, pumpestationer og renseanlæg 64.030 48.490 -15.540

Pulje til kloakfornyelse i ledninger: 57.500 42.715 -14.785

Jomfrustien, sanering af kloaksystem Rein 1.800 250 -1.550 -1,6 mio. kr. flyttet til 2021-2025

Vedsted separering Rein 2.200 100 -2.100 -2,1 mio. kr. flyttet til 2021

Øvrige projekter* Rein 53.500 37.875 -15.625
-14,8 mio. kr. nedsættelse af Pulje til kloakfornyelse pga. færre projekter gennemføres samt div. 
reguleringer af diverse projekter

Over Jerstal separering T-Mål 0 4.490 4.490 +4,5 mio. kr. til Over Jerstal Separering, etape 4, søgning af tillæg til separeringsdel.

Reservation til finansiering af merforbrug til Pulje til klimaudvikling, 
Dimensionsændr. - ansøgte §11-mål T-Mål 0 0 0

Fornyelse i renseanlæg: Rein 4.230 3.475 -755

Fornyelse i pumpestationer **: Rein 2.300 2.300 0

Klimaprojekter 500 250 -250

Jomfrustien T-Mktp 500 250 -250

Planlægning og innovation 2.100 13.600 11.500

T-Mål 800 500 -300

Rein 1.300 13.100 11.800

I alt Spildevand 97.130 77.937 -19.193

+12,4 mio. kr. til ombygning og tagrenovering af Forsyningshuset.
-0,6 mio. kr. til anskaffelse af biler.
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Punkt 3, Bilag 3: Anlæg spildevand



Investeringer (i 1.000 kr.)
Budget 
2020

Prognose 
2. kvt. 

Total 
afvigelse Bemærkninger

Investeringer (i 1.000 kr.)
Budget 
2020

Prognose 
2. kvt. 

Total 
afvigelse Bemærkninger

Målere - Fjerneaflæste *: Rein 4.000 3.000 -1.000 -1,0 mio. kr. overført til 2021, pga. forsinkelse som følge af corona. 

Byggemodninger og tilslutninger: T-Udv 1.675 1.590 -85

Ændringer i ledninger og vandværker 2.900 1.474 -1.426

Diverse ** T-Mål 2.900 1.474 -1.426 -1,5 mio. kr. nedsættelse af pulje pga. færre projekter gennemføres. 

Fornyelse i ledninger og vandværker 13.860 13.950 90

Ledninger til fornyelse*** Rein 8.400 8.400 0

Fornyelse af vandværker**** Rein 5.460 5.550 90

Planlægning og innovation 525 375 -150

T-Mål 175 75 -100

Rein 350 300 -50

I alt vand 22.960 20.389 -2.571
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Punkt 3, Bilag 4: Anlæg vand
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Punkt 4: Spildevandsplan

Selskab
Provas–Haderslev Spildevand A/S

Sagsindhold
Orientering om ny Spildevandsplan.

Beslutningskompetencen ligger hos bestyrelsen for Provas–Haderslev Spildevand A/S.

Sagsfremstilling
Forslag til spildevandsplan2021-2024 for Haderslev Kommune er i høring frem til 7.
september 2020.. Planforslaget kan findes her: https://blivhoerthaderslev.dk/debat/vis-
indlaeg/?msgid=1681

Spildevandsplanen er udarbejdet i tæt samarbejde mellem Teknik og Miljø og Provas.
Planen giver et samlet overblik over de eksisterende kloakeringsforhold og de
kommende års aktiviteter på spildevandsområdet i Haderslev Kommune. I
spildevandsplanen udmøntes visionerne i Kommuneplan 2017 samt i Planstrategi 2019
og dermed også kommunens strategi for FN’s Verdensmål. Med baggrund i sidstnævnte
sættes der i Spildevandsplanen 2021-2024 specielt fokus på, at minimere
spildevandshåndteringens påvirkning af natur- og vandområder samt at sikre, at
spildevandshåndteringen er så sikker som muligt. Dette har resulteret i følgende konkrete
målsætninger:

• Badevandskvaliteten skal forbedres, og der skal arbejdes for på sigt at opnå
badevandskvalitet i Haderslev Dam og Fjord.
• Vandkvaliteten i vandløb, søer og kystvande skal beskyttes og forbedres i takt
med de politiske beslutninger.
• Der skal skabes størst mulig sikkerhed i forbindelse med afledning af regn- og
spildevand.
• Planen skal medvirke til at beskytte grundvandet.

Indsatsen er tilrettelagt således, at planen lever op til kravene i de statslige
vandområdeplaner, samt sigter mod badevandskvalitet i Haderslev Dam og Fjord.
Vandområdeplanerne gælder frem til udgangen af 2021, hvorefter staten udsender en ny
vandområdeplan gældende fra 2022. Dette kan medføre, at spildevandsplanen skal
revideres senest i 2022.

Spildevandsplanen 2021-2024 hviler i vidt omfang på en række tidligere beslutninger. I
spildevandsplanen lægges der op til en renseanlægsstruktur, der skal ende op med at
kommunens spildevand behandles på få centrale renseanlæg. I planperioden lægges der
op til at yderligere 1 ud af de 9 tilbageværende renseanlæg skal nedlægges. Desuden
skal der i planperioden udarbejdes og gennemføres en plan for håndteringen af
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spildevandsbelastningen af Gram Renseanlæg, idet kapaciteten er tæt på at være fuldt
udnyttet.

Endvidere lægges der i spildevandsplanen op til, at der i planperioden påbegyndes
udarbejdelse af vandhåndteringsstrategier for vores byer og deres tilknyttede
kloakoplande. Planerne udarbejdes som helhedsorienterede indsatser, hvilket er i tråd
med Planstrategi 2019. Strategierne vil planlægge efter at skabe størst mulig sikkerhed i
forbindelse med afledning af regn- og spildevand, så kvaliteten af vores grundvand,
vandløb, søer og badevand ikke forringes. Strategierne skal ligeledes i højere grad
samtænke klimatilpasning, hydraulik i vandløb, grundvand, miljø og naturbeskyttelse,
badevandskvalitet, indtænkning af spildevandstekniske anlæg som rekreative elementer,
mv., som for eksempel i projektet vedr. Jomfrustien. Derudover gøres der brug af lokal
afledning af regnvand (LAR), for at forebygge overløb af opspædet spildevand fra
fælleskloakken.

I forlængelse af dette videreføres der i eksisterende kloakoplande mulighed for en delvis
udtræden af kloakforsyningen for regnvand og etablering af lokal afledning af regnvand
(LAR) for eksempelvis husejere og boligforeninger. Der vil i hvert enkelt tilfælde blive
taget stilling til om en delvis udtræden vil være hensigtsmæssig.

Endelig reserveres der arealer med henblik på mulig etablering af ekstra sparebassiner til
begrænsning af overløb med opspædet spildevand til Haderslev Fjord. Etableringen kan
blive aktuel i arbejdet hen imod badevandskvalitet i Haderslev Fjord.

Nye plantiltag anlæg

• Flyvestation Skrydstrup, den resterende del optages i den offentlige
kloakforsyning.
• Anlæg for rensning af overfladevand i Arnum og Hoptrup.
• Engelparken separatkloakeres og der etableres en afskærende regnvandsledning,
fra Bøndergårdene til Simmerstedvej, over Engelparkens arealer.
• Aarøsund renseanlæg nedlægges og overpumpes til Haderslev renseanlæg.
• Afløbsstrategi Haderslev By, der omfatter etablering af syv lukkede betonbassiner,
en række anlægsændringer og separatkloakering af dele af området omkring
Jomfrustien.

Færdiggørelse af plantiltag for anlæg omfatter en række tiltag der er vedtaget i
eksisterende spildevandsplaner, og som endnu ikke er endeligt afsluttet. Herunder blandt
andet kloakering af de sidste ejendomme der er planlagt i det åbne land, færdiggørelse
af separatkloakeringsprojekter, Jomfrustiprojektet og nedlæggelse af Bevtoft og Over
Jerstal renseanlæg.

Sanering/renovering af kloakanlæg omfatter en oversigt over, hvor Provas planlægger
saneringsprojekter i planperioden. En del af saneringsprojekterne afventer udarbejdelse
af vandhåndteringsstrategier for de respektive områder.

Spildevandsplanen blev præsenteret og drøftet i strategisk styregruppe og efterfølgende
førstebehandlet af UPM den 8. juni 2020, hvor planen blev sendt i offentlig høring frem til
7. september 2020 se referat bilag 1(link). Efter høringsperioden fremlægges
spildevandsplanen med eventuelle bemærkninger og ændringsforslag for Udvalget for
Plan og Miljø, Økonomiudvalget og for Byrådet til endelig godkendelse.

Juridiske forhold

6 / 29

https://blivhoerthaderslev.dk/debat/vis-indlaeg/?msgid=1681


Planen er miljøvurderet I henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer og
af konkrete projekter (VVM)”.

Økonomiske forhold
Udgifter i planperioden til nye anlægsinvesteringer for Provas er 99 mio. kr. eller i snit ca.
25 mio. kr. pr. år.

Nye anlægsinvesteringer er fordelt på

• 20 mio. kr. til nedlæggelse af Aarøsund renseanlæg (Plantiltag nr. 2.1.1)
• 5,6 mio. kr. til øvrige nye anlæg (Plantiltag nr. 2.1.2 – 2.1.5)
• 73,4 mio. kr. til afløbsstrategi Haderslev by (Plantiltag nr. 2.2.1 – 2.2.12)

Til sammenligning var der anlægsinvesteringer for 60-70 mio. kr. pr. år i spildevandsplan
2014-2020 inklusive tillæg.

De nye anlægsinvesteringer vurderes at øge spildevandstaksten permanent med 1,25
kr/m3 efter planperioden. Derudover vurderes taksten at blive øget med 0,19 kr/m3 i den
periode, hvor planlægningen af den fremtidige renseanlægsstruktur pågår.

I bilag 2 (link) findes en samlet oversigt over de økonomiske beregninger for
plantiltagene.

Procedure
Bestyrelsen, 31. august 2020.

Indstilling
Plan og Projekt indstiller, at

• Orienteringen tages til efterretning.
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  Side 1/1 

  Haderslev Spildevand a/s 

Fjordagervej 32 

6100 Haderslev 

 

CVR.nr. 32 88 22 77 

Tlf.  73 520 520 

www.provas.dk 

 

Dir tlf. +45 23 62 98 82 

e-mail: esge@provas.dk 

  Sagsnr. S20-12424 

Doknr. D20-551947/1.0 

   

   

Bilag til orientering om ny spildevandsplan  22. august 2020 

 

 

Referat af UPM møde den 8. juni 2020. Se pkt. 3, Forslag til spildevandsplan 2021-

24, Haderslev Kommune 

https://www.haderslev.dk/demokrati/dagsordener-og-referater/udvalget-for-plan-og-

miljoe/2020-06-08-16-00-14190/  

Oversigt over de økonomiske beregninger for planen 

https://www.haderslev.dk/media/75102/provass-oversigt-over-beregnet-anlaegsoekonomi-

og-takstpaavirkning.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Punkt 4, Bilag 1: Bilag til orientering om ny spildevandsplan
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https://www.haderslev.dk/media/75102/provass-oversigt-over-beregnet-anlaegsoekonomi-og-takstpaavirkning.pdf
https://www.haderslev.dk/media/75102/provass-oversigt-over-beregnet-anlaegsoekonomi-og-takstpaavirkning.pdf


Punkt 5: Aftale om klimaplan for en grøn affaldssektor og
cirkulær økonomi

Selskab
Provas–Haderslev Affald A/S

Sagsindhold
Orientering om, og drøftelse af lokale konsekvenser for affaldssortering og
indsamlingsordninger som følge af Klimaplan for en grøn affaldssektor samt kommende
proces for udbud mm.

Beslutningskompetencen ligger ved bestyrelsen for Provas–Haderslev Affald A/S,

Sagsfremstilling
Den 16. juni 2020 indgik regeringen og folketingets partier på nær Dansk Folkeparti
aftale om ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi”.

Den konkrete udmøntning af aftalen er endnu ikke på plads.

Klimaplanen stiller krav til kommunerne om strømlining og ens indsamling af 10
forskellige slags affald: mad, papir, pap, metal, glas, plast, tekstil, drikke- og
fødevarekartoner, restaffald og farligt affald. Indsamlingen skal foregå husstandsnært,
men tage hensyn til forskellige boligtyper. Kravet gælder fra 1. juli 2021, tekstiler dog
først fra 2022. Det skal sikres at velgørende organisationer får let adgang til tekstiler, der
kan genbruges.

Den kombinerede indsamling af metal, glas og plast, som vi har i den eksisterende
ordning, skal udfases senest 1. januar 2025.

For forbrugerne i Haderslev Kommune betyder det, at der skal implementeres nye
beholder- og indsamlingsløsninger. De fleste fraktioner indsamles allerede, men
indsamling af madaffald (organisk affald), samt tekstiler og fødevarekartoner er nyt for
forbrugerne. Derudover lægges op til at mindre virksomheder med husholdningslignende
affald i art og mængde, skal have frit valg til at vælge den kommunale
indsamlingsordning til genanvendeligt affald.

Klimaplanen beskriver at der vil blive igangsat en analyse af hvordan og med hvilke
virkemidler der kan sikres omkostningsreduktioner. Analysens anbefalinger skal foreligge
medio 2021 inden modellen for producentansvar forhandles. Analysen skal blandt andet
undersøge besparelsespotentialet ved at kommunerne går sammen i fælles udbud om
indsamling og afsætning af affald.

Provas udbud gennemføres generelt via Samaqua, og gerne i fællesskab med andre
selskaber, hvor det giver værdi. Vi foreslår at afvente analysens anbefalinger, før vi tager
yderligere initiativer til dialog med andre kommuner og forsyningsselskaber om konkrete
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udbud på affaldsindsamling, behandling og afsætning, da det efter vores vurdering først
vil være realistisk, at etablere større samarbejder på den længere bane.

Med henblik på at optimere rammesætningen for kommende udbud, har Provas iværksat
en indledende markedsdialog med en række leverandører på affaldsområdet. Ud over at
få input til optimering af kommende udbud, arbejder vi med at afdække hvordan
aktørerne vurderer afsætningsmarkedet i forhold til hvilke fraktioner der bør indgå i en
kombineret indsamling. Vores umiddelbare vurdering er, at markederne for afsætning af
affald er umodne og at man forholder sig afventende til den konkrete udmøntning af
klimaplanen. Herunder organiseringen og konsekvenserne af producentansvar på
emballage.

Vores vurdering er, at de eksisterende kontrakter med fordel kan samles til færre og
mere effektive udbud. Men da de eksisterende kontrakter har forskellig løbetid og
afhængigheder, vil der blive arbejdet med overgangsordninger i den første runde af
udbud.

Affaldsordningerne udbydes som bedste forhold mellem pris og kvalitet. Under
parameteren kvalitet kan forskellige underparametre som fx miljø, arbejdsmiljø og
konkrete løsningsbeskrivelser indgå i vurderingen.

Tiltag som eksempelvis elbiler, serviceniveau og valgmuligheder for kunderne mv, som
kan komme til at koste ekstra, kan i et vist omfang tages med i udbuddet i form af
optioner, således, at der kan tages politisk stilling til mulighederne, når økonomien er
belyst af de bydende leverandører.

Vi ønsker bestryrelsens tilkendegivelser om afvejning af miljø og bæredygtighed,
serviceniveau og økonomi, så de forskellige parametre kan indarbejdes i de kommende
udbud. Nogle af de ting, som kan sættes i spil, er eksempelvis tømningsinterval for de
forskellige fraktioner, afhentning ved standplads eller skel, digital eller personlig
kundebetjening? Kan vi etablere centrale indsamlingsøer i sommerhusområder, hvor det
er vanskeligt at komme frem med indsamlingsbilerne? Skal renovatøren stille med et
antal el- eller gasdrevne biler, så vi kan reducere udledningen af drivhusgasser? Skal vi
gå efter høj grad af kildesortering med bedre afsætningsmuligheder til følge, eller er det
vigtigere med færrest mulige beholdere, hvor vi samler flere fraktioner til eftersortering?

Disse spørgsmål vil indgå i arbejdet med en ny affaldsplan for Haderslev Kommune, så
snart der ligger et udspil til en ny national affaldsstrategi.

Overordnet procesplan for udbud af
indsamlingsordninger

Efterår 2020

Indledende markedsdialog og opsamling af viden.
Overordnet rammesætning for udbud
Fastlæggelse af fraktioner og beholdere til kombineret indsamling af genanvendeligt
affald, hvis det skal med i indsamlingsudbuddet for rest- og organisk affald.
Kravspecifikationer for indsamlingsordning(er), herunder optioner
Fastlæggelse af ordninger for fx sommerhuse og boligforeninger (inkl. dialog med
interessenter om muligheden for etablering af fællesstationer)
Stillingtagen til udbud for omlastning, behandling og afsætning

Januar 2021:

9 / 29



Udbud af ordning (som minimum skal indsamling af organisk affald, restaffald og
problemaffald udbydes, idet den eksisterende aftale udløber. Såfremt det er muligt at
fastlægge fraktionerne til den kombinerede indsamling, kan genanvendeligt affald med
fordel medtages, så vi får én leverandør)

April 2021:

Udvælgelse af leverandør samt tilvalg af optioner

Maj 2022:

Ikrafttrædelse af ordning for organisk affald og restaffald samt
problemaffald.
Indsamling af genanvendeligt affald træder i kraft når eksisterende
aftale udløber.

Sideløbende med udbud af ordninger, samarbejder Provas med Haderslev Kommune om
ny affaldsplan. Tidsplanen for denne, afhænger af hvornår den konkrete udmøntning af
klimaplanen bliver offentliggjort af Miljøstyrelsen og processen kan igangsættes. Det
vurderes at processen for Affaldsplanen kommer til at tage omkring et år herefter.
Da forventningen er, at råderummet vil være ret begrænset, vil borgerinddragelse i
forbindelse med affaldsplanen primært foregå i form af information i affaldsplanens
høringsfase og i forbindelse med ikrafttrædelse af nye ordninger mm.

I 2021 vil der herudover blive udarbejdet et revideret affaldsregulativ til politisk
behandling med henblik på til ikrafttrædelse pr. 1. maj 2022.

Juridiske forhold
Den nationale aftale er endnu ikke udmøntet i konkrete lovbekendtgørelser og
vejledninger. Udarbejdelsen af den ny affaldsplan for Haderslev Kommune afventer disse
beslutninger.

I forbindelse med ikrafttrædelse af de nye ordninger skal Haderslev Kommunes
affaldsregulativ revideres. Det anbefales, at revisionen sker, efter at ordningerne har
været i udbud.

Økonomiske forhold
Der forventes en stigning i affaldsgebyret, som følge af flere beholdere. Derudover vil der
være omkostninger til eftersortering og behandling af affaldet.

Procedure
Bestyrelsen, 31. august 2020.

Indstilling
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Plan og Projekt indstiller, at

• Orienteringen tages til efterretning idet bestyrelsen drøfter hvilke faktorer der bør
vægtes i kommende udbud.
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Formål 

Der er med bred opbakning i Folketinget sat et meget ambitiøst mål om at reducere de 

nationale drivhusgasudledninger med 70 pct. i 2030 i forhold til 1990. Regeringen (Social-

demokratiet), Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Kon-

servative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet er enige om, at affaldssektoren skal 

bidrage til indfrielse af dette mål.  

Uden nye initiativer vil affaldssektoren i 2030 med en udledning på ca. 2,4 mio. tons 

CO2e stå for 5,7 pct. af de nationale CO2-udledninger. Udledningerne vil komme fra for-

brænding af affald, deponering af affald, biologisk behandling af affald og spildevandsbe-

handling. Den væsentligste andel af udledningerne stammer fra forbrænding af affald, 

som uden nye initiativer forventes at stå for ca. 1,5 mio. tons CO2e i 2030. Danmark er 

desuden det land i Europa, der producerer mest husholdningslignende affald pr. indbyg-

ger.  

I dag forbrændes næsten en tredjedel af alt dansk affald, og særligt plastikaffald er en ud-

fordring – her forbrændes op mod 90 pct. Når affald forbrændes, spildes klodens res-

sourcer og natur, miljø og klima belastes. Overkapacitet i de danske forbrændingsanlæg 

betyder, at anlæggene – for at få fyldt ovnene op – importerer store mængder affald til 

forbrænding i Danmark. Dette affald indeholder væsentligt mere plastik end dansk affald, 

og det øger derfor de danske CO2-udledninger.  

Affaldsproduktion og forbrænding af affald er spild af klodens ressourcer, og natur, miljø 

og klima belastes. Vi er derfor nødt til at reducere mængderne af affald og bruge vores 

ressourcer klogere, smartere og mere ansvarligt. 

Heldigvis er affald gået fra at være et problem til at være en værdifuld ressource, som 

virksomheder i hele Europa efterspørger for at genanvende det i nye produkter. Det åb-

ner nye muligheder og kalder på forandring. Derfor er affaldsforbrænding ikke kritisk for 

vores varme- og affaldsforsyning fremover. I stedet skal vi øge investeringerne i alterna-

tive grønne varmeløsninger og genanvendelse af vores affald.  

Det er private affaldshåndteringsvirksomheder allerede gode til, eftersom de i dag håndte-

rer ca. 95 pct. af det genanvendelige erhvervsaffald, og en evaluering heraf har vist, at der 

er mange valgmuligheder og virksomhederne gør det godt. Det betyder, at offentlige af-

faldshåndteringsvirksomheder ikke er kritiske for håndteringen af vores affald. 

Reguleringen af forbrændingssektoren og det genanvendelige husholdningsaffald er ikke 

fulgt med udviklingen, hvilket i stigende grad er en barriere for øget genanvendelse, re-

duktion af drivhusgasser og for omstillingen til en effektiv, cirkulær økonomi.  

For at øge genanvendelsen og nedbringe CO2-udledningen er det nødvendigt at dreje på 

tre håndtag. I Danmark skal vi reducere vores affaldsmængder, og danskerne skal sortere 

mere affald til genanvendelse, så der køres mindre affald til forbrændingsanlæggene. Der-

udover skal forbrændingskapaciteten reduceres og tilpasses de danske affaldsmængder, så 

den ledige kapacitet ikke fyldes op af importeret affald. Endelig skal der investeres i nye 

genanvendelsesanlæg.  
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Partierne er på den baggrund enige om, at der skal ske store forandringer i affaldssekto-

ren, og at affald, der kan genanvendes, ikke længere skal gå op i røg med CO2-udlednin-

ger til følge. I stedet skal ressourcerne bruges igen og igen til nye bæredygtige materialer 

og produkter. Omstillingen til en mere cirkulær økonomi kræver et paradigmeskifte i af-

faldssektoren. Der er behov for en mere strømlinet affaldssortering, samt at ændre ram-

mevilkårene så de understøtter mindre affald og mere genanvendelse. Samtidig skal regu-

leringen understøtte, at forbrændingskapaciteten tilpasses til de danske affaldsmængder, 

som enten ikke kan genbruges eller genanvendes, så vi undgår, at anlæggene fyldes op 

med importeret affald. 

Aftalepartierne forventer, at der i de kommende årtier vil være en rivende udvikling inden 

for genanvendelse og cirkulær økonomi og ønsker, at Danmark får optimale rammer for, 

at den danske affaldssektor kommer med i kapløbet om fremtidens grønne affaldsløsnin-

ger. Hvis Danmark skal være et grønt foregangsland, også når det gælder affald og genan-

vendelse, kan vi ikke fortsætte med at importere så meget affald til forbrænding fra de an-

dre EU-lande. Danmark skal gå forrest, og skal i stedet for at importere et miljøproblem 

eksportere miljøløsninger. Aftalepartierne noterer sig dertil, at det er sandsynliggjort, at 

mindre import af affald til Danmark på sigt ikke forventes at føre til øgede udledninger i 

udlandet. 

En ny organisering af sektoren skal følges op af en stramning af klima- og miljøkravene 

(herefter miljøkrav), så genbrug og genanvendelse erstatter forbrænding af affald, jf. neden-

stående. Kommunerne og staten vil fortsat være ansvarlige for, at affaldshåndteringen lever 

op til de til enhver tid gældende miljøkrav. Når producentansvaret for emballage træder i 

kraft, vil producenterne også skulle tage ansvar for at leve op til miljøkravene. 

Desuden skal en ny regulering af sektoren understøtte en mere effektiv affaldshåndtering 

til gavn for borgere og virksomheder, der betaler for at få håndteret deres affald. Aftalen 

gør det samlet set ikke dyrere at være dansker eller drive virksomhed. Dertil noterer parti-

erne sig, at det overordnet vurderes, at effektivisering af affaldsforbrænding vil føre til 

samlet set lavere affaldspriser og lavere varmepriser i mange tilfælde.  

Aftalen skal også understøtte, at danske virksomheder kan udvikle grønne løsninger inden 

for affaldsteknologi og cirkulær økonomi, som derefter kan eksporteres til udlandet. Det 

skal understøtte grøn vækst, velstand og beskæftigelse i Danmark, og samtidigt løse et 

miljø- og klimaproblem i Danmark og udlandet. Aftalen udgør dermed også en strategi 

for cirkulær økonomi. Strategien skal følges op af flere tiltag på området inden for de 

kommende år. 

Aftalen indeholder følgende initiativer: 

I. Visioner for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi 

 

II. Øget og strømlinet affaldssortering 

III. Mere genanvendelse af plastikaffald 

IV. En stærk genanvendelsessektor 

V. Mindre forbrænding og mindre import af affald til forbrænding 
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VI. Mindre affald og mere cirkulær økonomi 

VII. En energi- og klimaneutral vandsektor 

VIII. Yderligere initiativer frem mod en klimaneutral affaldssektor 

 

I. Visioner for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi 

Aftalepartierne er enige om, at løsninger på klimaudfordringen skal vurderes tværgående. 
Inden for denne ramme er aftalepartierne enige om følgende visioner for en grøn affalds-
sektor:  

 

 Affaldssektoren skal være klimaneutral i 2030.  

 Udsortering af 80 pct. dansk plast fra forbrændingen i 2030.  

 Affaldskurven skal knækkes – mindre affald, mindre spild og mere genbrug. Det 

skal bl.a. ske ved, at Danmark får kvantitative reduktionsmål i forbindelse med 

fastsættelsen af sådanne mål i EU. 

 

Derudover er aftalepartierne enige om, at cirkulær økonomi fremover i endnu højere grad 

end i dag skal være en bæredygtig vækstmotor for Danmarks næste grønne erhvervseven-

tyr.  

 
Aftalepartierne er enige om følgende elementer, der skal understøtte indfrielsen af oven-
stående visioner: 
 

II. Øget og strømlinet affaldssortering  

For at nedbringe affaldsmængderne til forbrænding og sikre mere genanvendelse, er det 

nødvendigt, at der sorteres mere affald i husholdninger, offentlige og private virksomhe-

der og i det offentlige rum.  

I dag findes en lang række forskellige affaldssorteringsordninger på tværs af kommu-

nerne. Det er ikke optimalt i forhold til at skabe skala og markedsfordele. Dertil lever 

virksomhederne ikke i tilstrækkeligt omfang op til gældende regler om sortering af affald. 

Aftalepartierne er enige om, at en øget og mere strømlinet affaldssortering skal indføres 

på en måde, hvor omkostningerne ikke øges og hvor EU-mål for genanvendelse efterle-

ves mest omkostningseffektivt. Teknologiudvikling inden for sortering og affaldsbehand-

ling skal følges, så det sikres, at den måde danskerne sorterer affald på, sker på en om-

kostningseffektiv måde, som sikrer høj kvalitet i genanvendelsen.  

Aftalepartierne er derfor enige om følgende:  

 Indsamlingen af danskernes affald strømlines og øges ved at indføre krav til 

kommunerne om ens indsamling af 10 forskellige slags affald: mad-, papir-, pap-, 

metal-, glas-, plast-, tekstilaffald samt drikke- og fødevarekartonner, restaffald og 

farligt affald. Indsamlingen af affaldet skal foregå husstandsnært, men tage hen-

syn til forskellige boligtyper, herunder gennem mulighed for kombineret indsam-

ling, så nogle typer affald kan indsamles sammen. Kravet skal gælde fra 1. juli 
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2021, tekstilaffald dog fra 2022. Eksisterende aftaler kan udløbe, dog skal ordnin-

ger med kombineret indsamling af metal-, glas- og plast udfases senest 1. januar 

2025. I implementeringen af henteordningen for indsamling af tekstilaffald sikres 

det, at de frivillige velgørende organisationer får let adgang til tekstiler, der kan 

genbruges.  

 Kommunerne skal have fleksibilitet i udmøntningen af strømligningen, jf. oven-

for, så løsningen kan tilpasses og optimeres i forhold til de konkrete lokale for-

hold ved både etageejendomme, enfamilieboliger og sommerhuse. Det vil f.eks. 

fortsat være muligt at gøre brug af kuber og sorteringsøer, hvor lokale forhold 

ikke tillader indsamling ved matriklen. I implementeringen af den strømlinede 

indsamling vil et almindeligt parcelhus som udgangspunkt skulle have max 2-4 

spande med flere rum til de 10 affaldsfraktioner. Kommunerne kan dispensere 

herfor, såfremt der allerede er foretaget investeringer, der gør det økonomisk 

uhensigtsmæssigt med 2-4 spande. Det er den enkelte kommunalbestyrelse, der 

træffer beslutning herom. Aftalepartierne mødes i 2025 og evaluerer udviklingen. 

Indsamlingsvejledningen vil lægge op til, at affaldet skal indsamles i faste behol-

dere fremfor i poser på stativ. Det vil bl.a. forbedre arbejdsmiljøet for renovati-

onsmedarbejdere.   

 Aftalepartierne noterer sig, at strømliningen, jf. ovenfor, giver mulighed for at 

etablere en teknologisk løsning, hvis det kan sikre sammenlignelig kvalitet i gen-

anvendelsen og samme lave grad af spild, som særskilt indsamling medfører.  

 Øget sortering vil i sig selv medføre en mindre stigning i affaldsgebyret frem 

mod 2030. Gevinsterne ved effektiviseringspotentialet ved de nye krav, der fore-

slås til affaldsforbrændingssektoren, vil på sigt overstige omkostningerne hertil. 

Desuden forventes affaldsgebyret at falde, når der indføres udvidet producentan-

svar for emballage i 2025, hvor producenterne som minimum overtager det øko-

nomiske ansvar for håndteringen af emballageaffald. 

 Aftalepartierne er derudover enige om, at der parallelt med strømliningen skal 

ske omkostningsreduktioner, der som minimum udligner den samlede stigning i 

affaldsgebyret, således at borgerne generelt ikke vil opleve stigninger i gebyret på 

baggrund af strømliningen af affaldssorteringen.  

 Der igangsættes derfor en analyse af, hvordan og med hvilke virkemidler, dette 

kan sikres. Analysens anbefalinger skal forelægge medio 2021, inden modellen 

for producentansvaret forhandles. Analysen skal blandt andet undersøge bespa-

relsespotentialet ved, at kommunerne udnytter strømliningen til at opnå lavere 

priser ved at gå sammen i fælles udbud af indsamlingen og afsætningen af affal-

det, samt vurdere mulige effekter ved at udbyde indsamlingen. Analysen skal der-

udover bl.a. se på mulige gevinster ved at etablere et økonomisk tilsyn og ind-

tægtsrammeregulering af affaldsgebyret. 

 Samtidig monitoreres og afrapporteres udviklingen i affaldsgebyret til aftalekred-

sen. 
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 Indsamlingen af offentlige og private virksomheders affald strømlines og øges 

ved at indføre en omkostningseffektiv meldeordning for virksomheders affalds-

ordninger, samt krav om, at virksomheder sorterer husholdningslignende affald 

efter samme sorteringskriterier som husholdningerne og efterlever de til enhver 

tid gældende miljøkrav. Ordningen skal træde i kraft inden udgangen af 2022.  

 Affaldssortering i det offentlige rum skal fremmes, især de steder, hvor der er 

flest mennesker og mest affald. Der indføres en ordning for indsamling af pla-

stikaffald i det offentlige rum. Ordningen skal senest gælde fra 1. januar 2025 

som en del af det udvidede producentansvar for emballage. Det analyseres om 

visse dele af håndteringen af affald i det offentlige rum, kan gebyrfinansieres.  

 Der stilles krav om at bruge ens affaldspiktogrammer til alle indsamlingsordnin-

ger. Kravet følger tidsmæssigt de enkelte affaldsordninger. Derudover igangsæt-

tes en national informationsindsats inspireret af bl.a. nudging. Indsatsen skal ud-

brede de nationale sorteringsvejledninger på en brugervenlig måde som under-

støtter, at affaldssortering bliver en vane både derhjemme, på arbejde og på far-

ten.  

 Der stilles krav til kommunerne om, at de i udbud af storskraldsordninger skal 

specificere, at der skal udføres en eftersortering med henblik på at opnå en høj 

reel genanvendelse og genbrug. 

 
III. Mere genanvendelse af plastikaffald 

Plastikaffald er den væsentligste kilde til Danmarks CO2-udledning fra forbrænding af af-

fald. Mange plastikprodukter er ikke designet til at kunne genanvendes eller blive brugt 

flere gange, og ender derfor med at blive brændt – også selvom det i første omgang var 

sorteret fra til genanvendelse. Det kan være over halvdelen af det sorterede plastikaffald, 

der på den måde alligevel ender med at udlede CO2 i et forbrændingsanlæg.  

Aftalepartierne er derfor enige om følgende:  

 Der fastsættes et krav i affaldsbekendtgørelsen om, at kommunerne senest 1. ja-

nuar 2022 som minimum skal stille krav om 60 pct. reel genanvendelse af det 

indsamlede plastikaffald, når affaldet udbydes til behandling. Kommunerne skal 

sikre høj reel genanvendelse af samtlige genanvendelige affaldstyper. 

 Der fastsættes mål om 50 pct. reduktion af visse take-away-emballager af plastik i 

2026. Målet skal i første omgang søges opnået via et forpligtende sektorsamar-

bejde i restaurationsbranchen. Hvis ikke målet nås af den vej, skal der sættes ind 

med yderligere regulering, som drøftes i aftalekredsen. 

 Der sættes et todelt udsorteringsmål for det plast, der sendes til forbrænding fra 

henholdsvis landbrugs- og byggesektoren. Landbrugssektoren skal udsortere 50 

pct. af plasten til genanvendelse i 2025 og 80 pct. i 2030. Bygge- og anlægssekto-

ren skal udsortere 25 pct. af plasten til genanvendelse i 2025 og 75 pct. i 2030. 

Såfremt sektorsamarbejderne ved udgangen af 2023 og 2027 ikke dokumenterer 
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den nødvendige fremdrift i forhold til målene, skal der sættes ind med yderligere 

tiltag, som drøftes i aftalekredsen. 

 

 Den nationale implementering af det udvidede producentansvar for emballage 

udføres på en sådan måde, at der i 2021 træffes beslutning om organiseringsmo-

dellen samt fastlæggelse af de modulerede gebyrer, der skal give producenterne 

økonomisk incitament til at designe emballager til genanvendelse, hvilket bl.a. 

kan afhænge af, hvor mange typer af plastik en emballage er sammensat af. Det 

vil desuden indgå i analyserne af fastlæggelse af de modulerede gebyrer, at de i 

størst muligt omfang harmoniseres på tværs af EU-landene, og om de kan an-

vendes til at fremme højere grad af genanvendt plastik i nye produkter. Modellen 

skal tage udgangspunkt i den organisering af affaldssektoren, som fastlægges med 

denne aftale.  

 

 Aftalepartierne noterer sig, at der i regi af det nationale plastikcenter, er nedsat et 

forum for emballageplastik på tværs af værdikæden, som skal arbejde for fælles 

anbefalinger om design af emballage med henblik på blandt andet at reducere an-

tallet af plastikemballagetyper til 3-5 typer samt fremme anvendelsen af embal-

lage, der nemt kan skilles ad og genanvendes. Dette er desuden i fokus i den eu-

ropæiske plastikpagt, som Danmark har indgået med en række andre medlems-

lande og store internationale fødevarevirksomheder.  

 

 I samarbejde med kommuner og regioner fremmes udbredelse af den eksiste-

rende vejledning fra november 2019 om bæredygtigt indkøb af plastemballage og en-

gangsplastprodukter, med henblik på, at øge efterspørgslen på genanvendt plastik. 

Forum for bæredygtige indkøb opfordres til at udvide vejledningen til også at 

omfatte andre typer af plastikprodukter. 

 

IV. En stærk genanvendelsessektor  

Aftalepartierne ønsker et Danmark, hvor der bygges genanvendelsesanlæg frem for for-

brændingsanlæg. Hvor vores affald ikke går op i røg, men derimod omsættes til nye bære-

dygtige materialer og produkter, som danske virksomheder kan afsætte på et globalt mar-

ked. Vi skal sikre, at den danske affaldssektor er gearet til at være med i kapløbet om 

fremtidens grønne affaldsløsninger inden for cirkulære forretningsmodeller, genbrug og 

genanvendelse.  

Aftalepartierne er enige om, at affaldsstrømmene fra husholdningerne - på samme måde 

som for virksomhederne - skal samles og organiseres mere ensartet, og at rammevilkårene 

for affaldssektoren skal være indrettet, så der fremadrettet investeres i genanvendelsesan-

læg frem for forbrænding.  

Aftalepartierne er på den baggrund enige om følgende:  

 Der stilles krav til kommunerne om udbud af behandlingen af det genanvende-

lige husholdningsaffald, herunder sortering af genanvendeligt affald. Udbudsplig-

ten ændrer ikke på miljøkravene til affaldshåndtering. Kommunerne har fortsat 
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ansvaret for at sikre, at affaldet behandles og genanvendes i overensstemmelse 

med de miljøkrav, som kommunerne fastlægger i deres udbud.  

 Aftalepartierne noterer sig, at øget sortering og strømlining af affaldsindsamlin-

gen sikrer større og mere ensartede affaldsmængder, der giver grundlag for øget 

genanvendelse i høj kvalitet i tværkommunale udbud. 

 Eksisterende kommunale anlæg til behandling og sortering af genanvendeligt 

husholdningsaffald kan i en overgangsperiode på fem år fra ikrafttrædelse fortsat 

ejes af kommuner, men skal selskabsgøres for at sikre økonomisk gennemsigtig-

hed om selskabernes aktiviteter og adskillelse af kommunale myndigheds- og 

driftsopgaver. Kommunale anlæg skal derudover konkurrere på markedsvilkår og 

byde på husholdningsaffaldet på lige vilkår med andre private og selskabsgjorte 

anlæg.  

 

 Det vil ikke være muligt at foretage reinvesteringer i eksisterende kommunale an-

læg, dog skal almindeligt vedligehold være muligt. Dette afgrænses nærmere i ud-

møntningen. Kommunerne vil derudover ikke have mulighed for at investere i 

nye kommunale genanvendelsesanlæg.  

 

 Der kan dog gives dispensation fra forbuddet mod at investere eller reinvestere i 

kommunale anlæg for enkelte fraktioner, såfremt det viser sig, at der efter en ud-

budsrunde og en efterfølgende markedsdialog med potentielle bydere om juste-

ringer af udbudsvilkår og udbudte fraktioner, ikke er private bydere på håndterin-

gen af de enkelte fraktioner. Såfremt en kommune får denne dispensation til at 

byde ind på håndteringen af specifikke fraktioner forudsættes det, at der er tale 

om et genudbud på samme vilkår, herunder i forhold til miljøkrav, prisloft, inno-

vation og øvrige udbudskriterier, og at der er tale om et partnerskab i form af of-

fentligt/privat selskab, hvor en privat part også tager en økonomisk risiko.    

 

 Efter fire år evalueres det, om der stadig er behov for en kommunal tilstedevæ-

relse. Såfremt der er væsentlige argumenter for en fortsat tilstedeværelse, kan af-

talepartierne aftale at forlænge ud over de fem år.  

 

 Det er kun kommunale anlæg, der er etableret eller har foretaget væsentlige, irre-

versible investeringer i etablering af nye anlæg på tidspunktet for indgåelse af den 

politiske aftale, der vil have mulighed for at fortsætte i en overgangsordning, jf. 

ovenfor. 

 

 Eftersom de private virksomheder har vist, at de kan håndtere erhvervsaffaldet 

uden at der er skabt miljømæssige problemer, sættes der en slutdato for behand-

lingen af genanvendeligt erhvervsaffald på de kommunale anlæg, der i dag har di-

spensation til at modtage erhvervsaffald. Slutdatoen fastsættes til 1. januar 2027, 

hvilket tager hensyn til afskrivning af kommunale investeringer. 
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 Virksomheder skal fremover kunne benytte private indsamlingsordninger for af-

fald til forbrænding. Således kan virksomheder fremadrettet samle deres affalds-

indsamling hos én aktør.  

 Mindre virksomheder, der genererer affald svarende i art og mængde til hushold-

ninger, gives frit valg til at vælge de kommunale indsamlingsordninger til genan-

vendeligt affald. Ordningen skal udformes, så krydssubsidiering undgås og ind-

samlingen sker til markedspriser.  

 Genanvendeligt affald på ikke-brofaste øer undtages, så kommuner fortsat kan 

indsamle og behandle alt genanvendeligt affald på ikke-brofaste øer i en ordning, 

der er frivillig for virksomhederne. 

 Der arbejdes for en løsning, hvor kommunernes anvisningsret- og pligt for jord, 

som er affald, ophæves, så virksomheder frit kan vælge, hvor de afleverer jord. 

Samtidigt udfases kommunale jordbehandlingsanlæg på sigt efter en rimelig over-

gangsperiode, der bl.a. tager hensyn til kommunale investeringer. Regler om bort-

skaffelse og anvendelse af forurenet jord opretholdes, så der fortsat skal ske an-

meldelse af jordflytninger. 

 Der skal etableres øget mulighed for, at borgere kan vælge at aflevere affald di-

rekte til virksomheder, som kan bruge det i deres produktion af nye produkter 

eller forberede det med henblik på genbrug eller genanvendelse.  

 Det er afgørende for aftalepartierne, at danskerne kan have tillid til, at det affald, 

der lægges kræfter i at sortere, ikke bagefter blandes sammen og ender med at 

blive forbrændt eller affaldsbehandlet i lande, der ikke har de nødvendige res-

sourcer og kapacitet til det. Kommunerne spiller her en afgørende rolle i at sikre, 

at danskerne har denne tillid. Kommunerne skal kunne dokumentere, hvor bor-

gernes affald bliver af, og hvor og hvordan det bliver genanvendt. Aftalepartierne 

er samtidig enige om, at der skal arbejdes for at ændre de europæiske regler om 

transport af affald, så de sikrer, at europæisk affald håndteres i Europa.  

 Der laves en ny model for affaldstilsyn, så forbrænding af genanvendeligt affald 

undgås. Det skal være et nyt og forbedret affaldstilsyn i forhold til det, vi har i 

dag. Affaldstilsynet skal sikre, at erhvervet overholder eksisterende krav om kil-

desortering af genanvendeligt affald. Den nye tilsynsmodel skal være risikobase-

ret, så kræfter målrettes de steder, hvor det i dag halter mest med tilsynet. Det 

kan fx være på modtagekontrollen, som bør udføres på forbrændingsanlæggene 

for at sikre, at genanvendeligt affald ikke forbrændes. Det kan fx også være kon-

trol med eksport af dansk affald. Den konkrete udmøntning af den nye model 

for affaldstilsynet besluttes i 2021. Aftalepartierne inddrages.  

 Der sikres et skærpet økonomisk tilsyn således, at der sikres gennemsigtighed, 

lige konkurrencevilkår og effektive priser i affaldssektoren. Tilsynet gebyrfinan-

sieres og varetages af Forsyningstilsynet. 
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V. Mindre forbrænding og mindre import af affald til forbrænding.  

Der er i dag for mange forbrændingsanlæg, som importerer affald fra udlandet til for-

brænding i Danmark. I takt med at de danske affaldsmængder falder og genanvendelsen 

stiger, vil behovet for at forbrænde dansk affald blive mindre.  

Mens forbrænding af affald historisk har været en vigtig del af vores energiudnyttelse, idet 

affaldet har fortrængt andre fossile kilder, som fx kul, olie og gas i varme- og strømpro-

duktionen, er affald nu i sig selv på vej til at blive den største fossile varme- og energikilde 

i 2030.  

I dag har Danmark 23 forbrændingsanlæg, men i fremtiden vil der være behov for langt 

færre. De tilbageværende anlæg skal – sammen med industrien - håndtere den resterende 

mængde dansk affald, som enten ikke kan genanvendes, eller som er miljømæssigt ufor-

svarlig at genanvende, eksempelvis på grund af indhold af problematiske stoffer. Aftale-

partierne noterer sig, at genanvendeligt affald skal genanvendes og ikke må forbrændes. 

Samtidig noterer aftalepartierne sig, at forbrændingsanlæggene kan vælge at operere med 

højere miljøkrav end de miljøkrav, som er fastlagt i reguleringen, og at aftalen ikke ændrer 

på kommunernes kontrol med affaldsforbrændingsanlæggene.  

Aftalepartierne er enige om, at der skal foretages en kontrolleret nedlukning af forbræn-

dingskapacitet i Danmark ved, at kapaciteten tilpasses de danske affaldsmængder. Det 

skal sikres, at det danske forbrændingsegnede affald, der ikke kan genanvendes, så vidt 

muligt forbrændes i Danmark, således at alle kommuner og virksomheder kan komme af 

med deres forbrændingsegnede affald. Aftalepartierne er desuden enige om, at affaldssek-

toren fremover skal leve op til anbefalingerne i Statens ejerskabspolitik. Samtidig er aftale-

partierne enige om at afsætte en pulje på i alt 200 mio. kr. til at kompensere kommunerne 

for strandede omkostninger. Udbetaling fra puljen skal ske efter afvikling af et affaldsfor-

brændingsanlæg med et beløb på op til 70 pct. af et tab. Puljen skal dække strandede om-

kostninger i anlæg, som lukker som følge af tilpasningen i forbrændingskapaciteten i hen-

hold til de nationale mængder, jf. nedenstående kapacitetsloft. Viser det sig, at puljen ikke 

er tilstrækkelig, indkaldes aftalekredsen til at drøfte en forøgelse af puljen. 

Aftalepartierne enige om, at anmode KL om at udarbejde en konkret plan for tilpasning 

af kapaciteten inden for følgende rammer: 

 Der fastsættes et kapacitetsloft svarende til udviklingen i danske affaldsmængder, 

der forventes reduceret med 30 pct. i 2030 set i forhold til i dag. Det betyder, at 

den samlede danske miljøgodkendte kapacitet til forbrænding af affald (iht. Mil-

jøbeskyttelseslovens kap. 5) skal nedbringes til de nationale affaldsmængder frem 

mod 2030, som fremskrevet af Miljø- og Fødevareministeriet. (Den aktuelle ka-

pacitet er 3,95 mio. tons, mens de forventede nationale affaldsmængder til for-

brænding på de multifyrede og dedikerede affaldsforbrændingsanlæg i 2030 er 2,6 

mio. tons). 

 Planen skal opliste anlæg til nedlukning iht. ovenstående kapacitetsloft.  

 Planen skal sikre, at de miljømæssigt dårligste anlæg lukker.  
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 Planen skal tage højde for varme- og elforsyningsloven, som sikrer, at affaldsfor-

brændingsanlæg ikke kan lukke, uden der kan findes alternativt varmegrundlag, 

hvilket muliggør en hensigtsmæssig varmeplanlægning og elforsyningssikkerhed.  

 Planen skal sikre en effektiv fordeling af affaldsmængder mellem anlæggene.  

 Planen skal sikre, at de mindst effektive anlæg lukkes. Planen for lukning af de 

mindst effektive anlæg vurderes af Forsyningstilsynet.  

 Derudover indføres en økonomisk regulering og effektiviseringskrav samt et uaf-

hængigt økonomisk tilsyn med sektoren i Forsyningstilsynet, som ud fra ram-

merne i nærværende aftale skal vurdere effektiviseringspotentialet i sektoren, og 

sikre at effektiviseringspotentialet realiseres til gavn for forbrugere og virksomhe-

der. Tilsynet gebyrfinansieres. Reguleringen skal ikke hindre investeringer i effek-

tiv teknologiudvikling og innovation. Tidligere analyser har vurderet effektivise-

ringspotentialet i sektoren til 400-600 mio. kr. årligt. Potentialet genberegnes af 

Forsyningstilsynet.  

 Planen og finansieringen af sektoren skal være lovmedholdelig. Dette vurderes af 

en uafhængig juridisk rådgiver udpeget af Energistyrelsen i forhold til at sikre 

overholdelse af national ret og EU-ret, herunder konkurrenceret, EU’s in house-

regler, regler om fri bevægelighed og det EU-retlige forurener betaler-princip 

samt Statsstøttesekretariatet i forhold til overholdelse af EU's statsstøtteregler.  

 Planen skal give mulighed for, at kommuner uden ejerskab til forbrændingsanlæg, 

fortsat kan udbyde deres affald til håndtering.  

 Der skal være en klar og gennemsigtig organisatorisk ansvarsfordeling mellem 

kommune og forbrændingsanlægget, der understøtter, at anlægget drives ud fra et 

armslængdeprincip, så ansvar for daglig drift er placeret hos bestyrelse og direk-

tion i anlægget. Ligeledes skal der være klar og gennemsigtig adskillelse af kom-

munens og anlæggets økonomi. Derfor skal forbrændingsanlæg udskilles fra den 

kommunale forvaltning. Derudover indføres selskabsskat. 

 Der skal opstilles indikatorer, der kan skabe transparens i, at ovenstående krav 

efterleves og årlig afrapportering af effekt til aftalekreds.  

 Planen skal implementeres af kommunerne og samtidig omsættes til lovgivning 

med henblik på at sikre myndighedernes håndhævelse heraf.  

 Eventuelle implementerings- og driftsomkostninger finansieres af kommunerne.  

Ovenstående punkter udgør en tjekliste, som alle skal kunne godkendes af den relevante 

myndighed under hensyn til principper om armslængde og under hensyn til opfyldelse af 

de øvrige kriterier. Energistyrelsen vil samle og konsolidere vurderingen på baggrund af 

de enkelte delelementer. Vurderingen vil være rent administrativ og kan ikke omgøres af 

aftalepartierne eller de relevante ministre. KL’s model skal fremsendes til myndighedernes 

godkendelse senest d. 1. januar 2021. Aftalepartierne orienteres om vurderingen d. 15. fe-

bruar 2021.  
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Såfremt modellen ikke godkendes, er aftalepartierne enige om, at der automatisk iværk-

sættes en løsning, som er skitseret nedenfor. Løsningen baserer sig på, at forbrændingsan-

læggene skal konkurrere om affaldet, så det behandles, hvor det kan gøres mest miljørig-

tigt, bedst og billigst. For at opnå at det er de mindst miljørigtige anlæg, som lukker som 

følge af konkurrencen, er aftalepartierne i denne model enige om at stramme de gældende 

miljøkrav til forbrændingsanlæggene. 

Denne løsning til reduktion af affaldsforbrænding vil have gradvis effekt på den samlede 

kapacitetstilpasning frem mod 2030. Aftalepartierne noterer sig på den baggrund, at kom-

munerne vil have den fornødne tid til at foretage nødvendige investeringer i alternative, 

bæredygtige og CO2-neutrale varme- og energikilder. Derudover noterer aftalepartierne 

sig, at varme- og elforsyningsloven sikrer, at affaldsforbrændingsanlæg ikke kan lukke 

uden, at der findes alternativt varmegrundlag.  

Aftalepartierne er enige om, at en udbudsbaseret model indeholder følgende elementer, 

som sættes i værk, såfremt planen fra KL ikke lever op til ovenstående kriterier, og for-

pligter sig til at stemme for de lovforslag, der udmønter indholdet: 

 Der fastsættes et kapacitetsloft svarende til udviklingen i danske affaldsmængder, 

der forventes reduceret med 30 pct. i 2030 set i forhold til i dag. Det betyder, at 

den samlede danske miljøgodkendte kapacitet til forbrænding af affald (iht. Mil-

jøbeskyttelseslovens kap. 5) skal nedbringes til de nationale affaldsmængder frem 

mod 2030, som fremskrevet af Miljø- og Fødevareministeriet. (Den aktuelle ka-

pacitet er 3,95 mio. tons, mens de forventede nationale affaldsmængder til for-

brænding på de multifyrede og dedikerede affaldsforbrændingsanlæg i 2030 er 2,6 

mio. tons). 

 Miljøkrav til forbrændingsanlæggene strammes, så anlæg, der halter bagefter mil-

jømæssigt, enten investerer i teknologiske forbedringer eller lukker. Der tages 

forbehold for, at stramningerne forudsætter en forudgående analyse af hvilke 

miljøparametre, der skal strammes, samt en juridisk afklaring af mulighederne.  

 Med henblik på at sikre en kapacitetstilpasning stilles der krav til kommunerne 

om udbud af behandlingen af det forbrændingsegnede husholdningsaffald. Sam-

tidig ophæves kommunernes ret til at anvise forbrændingsegnet erhvervsaffald.  

 Udviklingen i importen og forbrændingskapaciteten monitoreres og afrapporte-

res løbende til aftalekredsen.  

 Såfremt kapacitetsudviklingen ikke udvikler sig i takt med affaldsmængderne, 

indføres en afgift på forbrænding (fx pr. ton affald til forbrænding eller målrettet 

plastik), med mindre et alternativt virkemiddel viser sig at være bedre egnet, her-

under fx CO2-krav eller krav til plastikindhold i det sorterede affald til forbræn-

ding. Der igangsættes derfor analyser af afgifterne på affaldsområdet samt mulig-

heden for at lave hhv. et CO2-krav eller krav til plastindhold i det sorterede affald 

til forbrænding.  
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 Kommunerne vil fortsat kunne eje og drive affaldsforbrændingsanlæg men på 

lige konkurrencevilkår. De kommunale affaldsforbrændingsanlæg skal derfor ud-

skilles fra kommunerne og selskabsgøres for at sikre gennemsigtighed og arms-

længde fra kommunerne.   

 Der indføres en undtagelse for ikke-brofaste øer, hvor kommuner fortsat kan 

indsamle og behandle alt forbrændingsegnet affald. 

 Affaldsforbrændingsanlæggenes eksisterende kommunale lån i KommuneKredit 

vil kunne fortsætte til udløb under forudsætning af, at de lever op til gældende 

regler for kommunal garantistillelse, herunder betaling af en markedskonform ga-

rantiprovision. Det er en forudsætning for låneordningen, at den ikke giver an-

ledning til indsigelser fra EU-Kommissionen vedrørende statsstøtte. Regeringen 

vil i dialog med EU-Kommissionen understøtte, at kommunernes lån kan fort-

sætte til udløb. Såfremt det viser sig, at forudsætningen falder, drøftes håndterin-

gen heraf i aftalekredsen.   

 Nye lån optages på markedsmæssige vilkår med mulighed for kommunal garanti-

stillelse mod betaling af en markedskonform garantiprovision.  

 Det skal sikres, at kommunerne forsat har majoritetskontrol med de eksisterende 

kommunale affaldsforbrændingsanlæg. 

VI. Mindre affald og mere cirkulær økonomi 

Aftalepartierne er enige om, at Danmark også har et globalt ansvar for at reducere belast-

ningen af naturens ressourcer og de CO2-udledninger, som forbruget medfører globalt. 

Højt ressourceforbrug er tæt forbundet med CO2-udledninger. Det anslås, at knap halv-

delen af de globale CO2-udledninger og over 90 pct. af det globale tab af biodiversitet 

forårsages af udvinding og forarbejdning af naturressourcer. 

Et håndtag til at reducere ressourceforbruget på en måde, der både gavner miljø, klima og 

vækst, er at omstille fra en lineær til en cirkulær økonomi. 

Aftalepartierne er på den baggrund enige om følgende: 

 Det gøres muligt for danskerne at aflevere mere affald direkte til virksomheder, 

som kan bruge det i deres produktion af nye produkter eller forberede det til 

genbrug eller genanvendelse. Det sikres bl.a. ved, at reglerne for frivillige tilbage-

tagningsordninger i 2020 forenkles. 

 

 Genbrugspladserne vil fremadrettet fortsat være et centralt led i at sikre så meget 

genbrug og genanvendelse som muligt, og kommunerne vil fortsat skulle drive 

genbrugspladserne. Flere kommuner har allerede i dag et område, hvor borgerne 

kan stille ting til genbrug. Fremadrettet forpligtes alle kommunale genbrugsplad-

ser til at stille et sådant område, container el. lign. til rådighed, hvor borgerne kan 

levere genstande til direkte genbrug. Genstandene skal først gøres tilgængelige 

for private aktører, herunder frivillige organisationer og borgere. De genstande, 

som ikke afsættes, må kommunerne afsætte i kommunale genbrugsbutikker eller 
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til socioøkonomiske virksomheder. Kommunerne forpligtes til at inddrage de fri-

villige organisationer i den lokale kommunale udmøntning af initiativet. 

 

 Aftalepartierne noterer sig, at de frivillige velgørende organisationer gør et stort 

og vigtigt arbejde med at sikre mere genbrug og dermed nedbringe affaldsmæng-

derne. Aftalepartierne ønsker at fremme genbrug ved at fritage de frivillige velgø-

rende organisationer for affaldsgebyrer, når de bruger genbrugspladsen, såfremt 

det er i overensstemmelse med forureneren betaler-princippet og statsstøttereg-

lerne. Der indledes i nødvendigt omfang dialog med EU-Kommissionen om løs-

ningerne. Aftalepartierne orienteres om udviklingen i sagen.  

 

 Der er et stort potentiale for affaldsreduktion og mere genbrug og genanvendelse 

i byggesektoren. Der indføres derfor i 2023 krav om standardiserede nedriv-

ningsplaner og kompetencekrav til selektiv nedrivning af byggerier, så værdifulde 

materialer i højere grad end i dag, genbruges og genanvendes, før de nyttiggøres 

som fx fyld under veje eller i støjvolde.  

 Aftalepartierne noterer sig, at der pt. foregår en afdækning af mulighederne for, 

samt fordele og ulemper ved, at ændre ordningen for ”Nej tak til reklamer” til en 

”Ja tak”-ordning. Erhvervsministeren indkalder aftalepartierne til møde med 

henblik på drøftelse heraf, når afdækningsarbejdet er færdiggjort. 

 For yderligere at reducere affaldsmængderne og dermed knække affaldskurven, 

skal Danmark arbejde for EU-Kommissionens forventede forslag til kvantitative 

affaldsreduktionsmål, som bl.a. forventes at skulle måles på mængden af 

madspild og mængden af genbrug. Aftalepartierne forelægges årligt danske afrap-

porteringer af affaldsmængder til EU, og der gives en årlig status på initiativerne i 

den nationale affaldsplan.  

VII. En energi -og klimaneutral vandsektor  

Dansk vandteknologi kan bidrage til at løse globale klimaudfordringer. Derfor er det vig-

tigt, at den danske vandsektor fortsat går forrest, herunder i forhold til at blive energi- og 

klimaneutral. Den primære drivhusgasudledning fra spildevandssektoren stammer fra lat-

tergasudledninger i forbindelse med rensningsprocessen. Incitamenterne til at gøre det 

rigtige mangler i dag, og der er et behov for at nytænke reguleringen. På spildevandsområ-

det er der endvidere den udfordring, at en del fosfor går tabt, når spildevandsselskaberne 

forbrænder spildevandsslammet. Fosfor er en knap ressource og en vigtig ressource for 

blandt andet landbruget. Endelig er der i Danmark et højt kalkindhold i drikkevandet 

flere steder. Det betyder blandt andet, at vaskemaskinen og elkogeren bruger mere energi, 

og at levetiden på produkterne forkortes væsentligt.  

Aftalepartierne er på den baggrund enige om følgende: 

 Der indføres grænseværdier for renseanlæggenes lattergasemissioner for rensean-

læg, der renser spildevand svarende til 30.000 personers udledning (PE). Dermed 

omfatter grænseværdierne ca. 65 pct. af spildevandsmængden og 75 pct. af latter-

gasemissionerne fra processen. På baggrund af erfaringerne drøftes det senest i 
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2025 med aftalepartierne, om grænsen skal sættes ned fra 30.000 personers ud-

ledning (PE) til et lavere niveau. Der gennemføres derudover en analyse af driv-

husgasudledninger fra spildevandsoverløb. 

 Det afklares, hvordan den økonomiske regulering af sektoren kan indrettes, så 

spildevandsselskaberne på en effektiv måde får styrket økonomisk incitament til 

at genanvende fosforen i slam og spildevand.  

 Der udarbejdes en vejledning om, hvordan blødgøring (fjernelse af kalk) kan im-

plementeres i eksisterende drikkevandsforsyninger. Der laves en evaluering i 

2024, hvorved det bl.a. vurderes, om der fortsat eksisterer forsyninger med po-

tentiale for blødgøring. Samtidig undersøges om den økonomiske regulering på 

uhensigtsmæssig vis forhindrer, at samfundsøkonomisk gavnlig blødgøring 

iværksættes.  

Endelig skal der ske følgende for at understøtte målet om en energi- og klimaneutral 

vandsektor: 

 Undersøges om den økonomiske regulering kan indrettes, så drikke- og spilde-

vandsselskaber får stærkere incitamenter til at udnytte egne ressourcer effektivt til 

gavn for forbrugerne, herunder blandt andet i forhold til forgasning. Understøt-

telse af ressourceeffektivitet skal have fokus på teknologineutralitet.   

 Gennemføres en ”Parismodel for en energi- og klimaneutral vandsektor”. Mo-

dellen indebærer, at Miljø- og Fødevareministeriet beder alle drikke- og spilde-

vandselskaber, omfattet af vandsektorloven, melde deres ambitioner i forhold til 

energiforbrug, energiproduktion, CO2-emissioner, lattergas-emissioner og metan-

emissioner frem mod 2030 ind til Miljøstyrelsen. 

 Undersøges det, hvad en konsolidering af sektoren vil have af effekter for sekto-

rens omkostningsniveau, miljø- og klimaaftryk, eksport af dansk miljøteknologi 

og forbrugerinddragelse. 

 
VIII. Yderligere initiativer frem mod en klimaneutral affaldssektor 

Ovennævnte tiltag (afsnit I-VI) forventes at reducere de nationale CO2-udledninger med 

ca. 0,7 mio. tons og give ca. 65 pct. mindre plastikaffald i forbrændingsanlæggene i 2030, 

samt at reducere affaldsmængder og øge genanvendelsen. Aftalepartierne er enige om at 

igangsætte følgende yderligere initiativer, der kan anskueliggøre vejen mod en klimaneu-

tral affaldssektor og en reduktion på op til 80 pct. af plastikaffaldet i forbrændingsanlæg-

gene i 2030: 

 En analyse af, hvordan affaldsafgifterne kan bidrage til at understøtte yderligere 

CO2-reduktioner i affaldssektoren og omstillingen til cirkulær økonomi, herunder 

mindre affald og mere genanvendelse af særligt plast. 

 Der igangsættes et arbejde for at se på mulighederne for at øge andelen af genan-

vendt plastik i nye produkter.  
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 Der igangsættes et arbejde med afdækning af muligheder og konsekvenser for-

bundet med at iværksætte initiativer til at øge energiudnyttelsen på affaldsfor-

brændingsanlæggene.  

 Der igangsættes drøftelse af tiltag for at fremme Carbon Capture Storage (CCS) i 

regi af forhandlingerne om sektorhandlingsplan for energi og industri, hvilket li-

geledes kan være relevant i forhold til at fjerne den resterende CO2 fra affaldsfor-

brændingsanlæg.  

 Der etableres et partnerskab, som skal understøtte brugen af nye teknologier og 

digitale løsninger i affaldssektoren, som kan øge genanvendelsen af affald og fx 

bidrage til en højere kvalitet i de genanvendte ressourcer.  

 At Danmark arbejder aktivt for, at EU skal stoppe med at eksportere affald ud af 

EU, og støtter en ambitiøs revision af EU’s affaldstransportforordning.  

 På europæisk plan arbejdes der for at begrænse importen af plastik til afbrænding 

gennem støtte og opbakning til mere ambitiøse mål for genanvendelse af plastik i 

Europa, yderligere opbakning til finansiering af genanvendelseskapacitet i Eu-

ropa samt bedre design af produkter.  

 Der igangsættes en analyse og derefter tiltag med henblik på 20 pct. reduktion el-

ler større reduktion af drivhusgasudledningerne fra have-park affald. Analysen 

kigger bl.a. på reduktioner via pyrolyse.  

 Der igangsættes tiltag, som kan medføre lokale samfundsøkonomiske reduktions-

tiltag på deponier og affaldsbehandlingsanlæg. 

Aftalepartierne bemærker, at løsningerne i afsnit I-VIII i vid udstrækning lægger sig op af 
anbefalingerne fra regeringens klimapartnerskaber og Klimarådet.  
 
Offentlige finanser 
Aftalen finansieres af en omprioritering af en reserve afsat til opfølgning på grønne 
vækstteams på i alt 34,7 mio. kr. i 2021 og 2022. Løsningen indebærer et finansierings-
overskud i nogle år og et finansieringsunderskud i andre, således at udgifter og finansie-
ring samlet set balancerer i perioden 2020-2030. 
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Tabel 1 

Statsfinansielle konsekvenser 

 

Mio. kr. (2020-pl) 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Sum 

Initiativer             

Initiativer, administration, 
analyser mv. 1,3 10,7 11,6 6,4 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 34,0 

Provenumæssige konse-
kvenser 0,0 0,0 0,0 0,0 -50 -50 -50 30 -10 60 70 0,0 

I alt 1,3 10,7 11,6 6,4 -49,0 -49,5 -49,5 30,5 -9,5 60,5 70,5 34,0 

             

Finansiering             

Omprioritering af pulje til 
opfølgning på grønne 
vækstteams 0,0 17,5 17,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34,7 

I alt 0,0 17,5 17,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34,7 

             

I alt (balance) 1,3 -6,8 -5,6 6,4 -49,0 -49,5 -49,5 30,5 -9,5 60,5 70,5 -0,7 

Anm.: Et negativt fortegn er en gevinst.  Der er afrundet til nærmeste 10 mio. kr. for mer- og mindreprovenu.  
 

 

Aftalens karakter og udmøntning 

Aftalen indeholder elementer, som er omfattet af forlig, mens andre elementer har karak-
ter af stemmeaftale. Parterne er enige om, at følgende dele af aftalen er omfattet af forlig: 

 Afsnit IV om organiseringen af det genanvendelige affald 

 Afsnit V om organisering af det forbrændingsegnede affald 

Resten af aftalen har karakter af en stemmeaftale. Aftalepartierne forpligter sig til at 
stemme for de lovforslag, der udmønter aftalens indhold. 
 
Denne aftale supplerer ”Aftale om organisering af affaldssektoren” fra 2007 og ”Aftale 
om en tilmeldeordning for virksomheders adgang til genbrugspladsen” fra 2011. 

 
Aftalepartierne orienteres årligt om aftalens implementering, og kan løbende drøfte og af-
tale supplerende og yderligere tiltag fx mhp. at finde yderligere CO2-reduktioner i affalds-
sektoren. 
 

Punkt 5, Bilag 1: Aftale om Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi, juni 2020



        

  Side 1/5 

  Haderslev Affald a/s 
Fjordagervej 32 
6100 Haderslev 
 
CVR.nr. 32 88 22 50 
Tlf.  73 520 520 
www.provas.dk 
 
Dir tlf. 2362 9882 
e-mail: esge@provas.dk 
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Umiddelbare lokale konsekvenser 

 19. juni 2020 

 
Dette notat beskriver nogle af de umiddelbare konsekvenser for forbrugerne i Haderslev 
Kommune ved aftalen om Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi. 
 
Den konkrete udmøntning af aftalen afventer fortsat. Ligeledes er der på nuværende 
tidspunkt ikke gennemført grundigere analyser af aftalens konsekvenser, hvorfor notatet bør 
læses med et vist forbehold.  
 
Aftalens ambitioner er store, bl.a. er visionen at affaldssektoren skal være klimaneutral og at 
80 pct. af dansk plast skal udsorteres fra forbrændingen i 2030 samt at forsyningssektoren 
skal bidrage til at reducere de nationale drivhusgasudledninger med 70 pct. i 2030 i forhold 
til 1990. 

Øget og strømlinet affaldssortering 

Udpluk fra aftalen (s. 4-5) 

A. Indsamlingen af danskernes affald strømlines og øges ved at indføre krav til kommunerne 
om ens indsamling af 10 forskellige slags affald: mad-, papir-, pap-, metal-, glas-, plast-, 
tekstilaffald samt drikke- og fødevarekartonner, restaffald og farligt affald. Indsamlingen 
af affaldet skal foregå husstandsnært, men tage hensyn til forskellige boligtyper, herunder 
gennem mulighed for kombineret indsamling, så nogle typer affald kan indsamles 
sammen. Kravet skal gælde fra 1. juli 2021, tekstilaffald dog fra 2022. Eksisterende 
aftaler kan udløbe, dog skal ordninger med kombineret indsamling af metal-, glas- og 
plast udfases senest 1. januar 2025. I implementeringen af henteordningen for indsamling 
af tekstilaffald sikres det, at de frivillige velgørende organisationer får let adgang til 
tekstiler, der kan genbruges. 

B. Aftalepartierne er derudover enige om, at der parallelt med strømliningen skal ske 
omkostningsreduktioner, der som minimum udligner den samlede stigning i 
affaldsgebyret, således at borgerne generelt ikke vil opleve stigninger i gebyret på 
baggrund af strømliningen af affaldssorteringen. 

C. Der igangsættes derfor en analyse af, hvordan og med hvilke virkemidler, dette kan 
sikres. Analysens anbefalinger skal forelægge medio 2021, inden modellen for 
producentansvaret forhandles. Analysen skal blandt andet undersøge 
besparelsespotentialet ved, at kommunerne udnytter strømliningen til at opnå lavere 
priser ved at gå sammen i fælles udbud af indsamlingen og afsætningen af affaldet, samt 
vurdere mulige effekter ved at udbyde indsamlingen. Analysen skal derudover bl.a. se på 
mulige gevinster ved at etablere et økonomisk tilsyn og indtægtsrammeregulering af 
affaldsgebyret. 
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Lokal vurdering 

Ad A. Vi har i dag bl.a. følgende eksisterende aftaler, som kan udløbe, før de nye initiativer 
skal træde i kraft.  
Restaffald 
 Indsamling, udløb 30/4/21, kan forlænges med 1 år 
 Omlastning, udløb 31/12/21, kan forlænges med 2 år 
 Transport, udløb 30/9/2021, kan forlænges med 9 måneder 
 Forbrænding, 30/9/2021, kan forlænges med 1 år 
Genanvendeligt og deponi 
 Indsamling, 30/9/2021, kan forlænges med 2 år 
 Behandling, udløb 31/12/22, kan forlænges med 2 år 
 Omlastning, deponi, udløb 31/12/21, kan forlænges med 2 år 
Grundlæggende står vi med en opgave om at samle de mange kontrakter i færre og 
mere effektive kontrakter. 

Ad B. I Provas er opgaverne i dag i udbud, hvilket udfordrer muligheden for at opnå større 
besparelser gennem udbud. Opgaven hos os består i at finde samarbejdspartnere til 
fællesudbud, så vi kan opnå et større volumen uden at der knyttes større kompleksitet 
til opgaverne. 

Ad C. Regulering af monopolvirksomheder er nødvendigt, men det er ikke vores indtryk, at 
det øgede bureaukrati der følger med et statsligt økonomisk tilsyn og 
indtægtsrammeregulering nødvendigvis giver lavere priser. 
 
Den eksisterende regulering på vand- og spildevandsområdet er svært gennemskuelig. 
Direkte udfordret på denne problemstilling svarede vicedirektør i Konkurrence- og 
forbrugerstyrelsen Jacob Schaumburg-Müller i februar, at hvis vi ikke kunne forstå 
styrelsens bureaukrati måtte vi i vandselskaberne ansætte nogle flere og dygtigere folk. 

En stærk genanvendelsessektor 

Udpluk fra aftalen 

A. Der sikres et skærpet økonomisk tilsyn således, at der sikres gennemsigtighed, lige 
konkurrencevilkår og effektive priser i affaldssektoren. Tilsynet gebyrfinansieres og 
varetages af Forsyningstilsynet. 

Lokal vurdering  

Ad A. Som tidligere nævnt er det ikke vores indtryk, at øget bureaukrati nødvendigvis er en 
fordel for forbrugerne.  

Mindre affald og mere cirkulær økonomi 

Udpluk fra aftalen 

A. Genbrugspladserne vil fremadrettet fortsat være et centralt led i at sikre så meget 
genbrug og genanvendelse som muligt, og kommunerne vil fortsat skulle drive 
genbrugspladserne. Flere kommuner har allerede i dag et område, hvor borgerne kan stille 
ting til genbrug. Fremadrettet forpligtes alle kommunale genbrugspladser til at stille et 
sådant område, container el. lign. til rådighed, hvor borgerne kan levere genstande til 
direkte genbrug. Genstandene skal først gøres tilgængelige for private aktører, herunder 
frivillige organisationer og borgere. De genstande, som ikke afsættes, må kommunerne 
afsætte i kommunale genbrugsbutikker eller til socioøkonomiske virksomheder. 
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Kommunerne forpligtes til at inddrage de frivillige organisationer i den lokale kommunale 
udmøntning af initiativet. 

B. Aftalepartierne noterer sig, at de frivillige velgørende organisationer gør et stort og vigtigt 
arbejde med at sikre mere genbrug og dermed nedbringe affaldsmængderne. 
Aftalepartierne ønsker at fremme genbrug ved at fritage de frivillige velgørende 
organisationer for affaldsgebyrer, når de bruger genbrugspladsen, såfremt det er i 
overensstemmelse med forureneren betaler-princippet og statsstøttereglerne. Der indledes 
i nødvendigt omfang dialog med EU-Kommissionen om løsningerne. Aftalepartierne 
orienteres om udviklingen i sagen. 

Lokal vurdering 

Ad A. Det præciseres i aftalen, at kommunerne fortsat skal drive genbrugspladser. Vi har i 
dag et tæt samarbejde med de frivillige organisationer, som med afsæt i aftalen vil 
blive udbygget. Samtidig har vi fået et særskilt fokus på at afdække mulighederne ved 
genbrugsbutikken på den nye genbrugsplads i Haderslev. 

Ad B. Det præciseres i aftalen, at de frivillige organisationer i dag skal betale for at aflevere 
effekter på genbrugspladserne. Aftalen lægger op til, at omkostningen for de frivillige 
organisationers brug af genbrugspladserne i fremtiden skal betales af andre. 

En energi- og klimaneutral vandsektor 

Udpluk fra aftalen 

Dansk vandteknologi kan bidrage til at løse globale klimaudfordringer. Derfor er det vigtigt, 
at den danske vandsektor fortsat går forrest, herunder i forhold til at blive energi- og 
klimaneutral. Den primære drivhusgasudledning fra spildevandssektoren stammer fra 
lattergasudledninger i forbindelse med rensningsprocessen. Incitamenterne til at gøre det 
rigtige mangler i dag, og der er et behov for at nytænke reguleringen. På 
spildevandsområdet er der endvidere den udfordring, at en del fosfor går tabt, når 
spildevandsselskaberne forbrænder spildevandsslammet. Fosfor er en knap ressource og en 
vigtig ressource for blandt andet landbruget. Endelig er der i Danmark et højt kalkindhold i 
drikkevandet flere steder. Det betyder blandt andet, at vaskemaskinen og elkogeren bruger 
mere energi, og at levetiden på produkterne forkortes væsentligt. 
Aftalepartierne er på den baggrund enige om følgende: 
A. Der indføres grænseværdier for renseanlæggenes lattergasemissioner for renseanlæg, der 

renser spildevand svarende til 30.000 personers udledning (PE). Dermed omfatter 
grænseværdierne ca. 65 pct. af spildevandsmængden og 75 pct. af latter-gasemissionerne 
fra processen. På baggrund af erfaringerne drøftes det senest i 2025 med aftalepartierne, 
om grænsen skal sættes ned fra 30.000 personers udledning (PE) til et lavere niveau. Der 
gennemføres derudover en analyse af drivhusgasudledninger fra spildevandsoverløb. 

B. Det afklares, hvordan den økonomiske regulering af sektoren kan indrettes, så 
spildevandsselskaberne på en effektiv måde får styrket økonomisk incitament til at 
genanvende fosforen i slam og spildevand. 

C. Der udarbejdes en vejledning om, hvordan blødgøring (fjernelse af kalk) kan 
implementeres i eksisterende drikkevandsforsyninger. Der laves en evaluering i 2024, 
hvorved det bl.a. vurderes, om der fortsat eksisterer forsyninger med potentiale for 
blødgøring. Samtidig undersøges om den økonomiske regulering på uhensigtsmæssig vis 
forhindrer, at samfundsøkonomisk gavnlig blødgøring iværksættes. 

 
Endelig skal der ske følgende for at understøtte målet om en energi- og klimaneutral 
vandsektor: 
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D. Undersøges om den økonomiske regulering kan indrettes, så drikke- og 
spildevandsselskaber får stærkere incitamenter til at udnytte egne ressourcer effektivt til 
gavn for forbrugerne, herunder blandt andet i forhold til forgasning. Understøttelse af 
ressourceeffektivitet skal have fokus på teknologineutralitet. 

E. Gennemføres en ”Parismodel for en energi- og klimaneutral vandsektor”. Modellen 
indebærer, at Miljø- og Fødevareministeriet beder alle drikke- og spildevandselskaber, 
omfattet af vandsektorloven, melde deres ambitioner i forhold til energiforbrug, 
energiproduktion, CO2-emissioner, lattergas-emissioner og metan-emissioner frem mod 
2030 ind til Miljøstyrelsen. 

F. Undersøges det, hvad en konsolidering af sektoren vil have af effekter for sektorens 
omkostningsniveau, miljø- og klimaaftryk, eksport af dansk miljøteknologi og 
forbrugerinddragelse. 

Lokal vurdering 

Ad A. Vi kan forvente at vi får grænseværdier/krav til hvor meget lattergas vi må udlede fra 
Haderslev Renseanlæg. Vores øvrige renseanlæg er under de nævnte 30.000 PE. 
 
Det er ikke præciseret hvilke grænseværdier der arbejdes med. Men vi ved at 
Miljøstyrelsen har fået til opgave at lave en model for hvordan vi kan pålægges en 
emissionsafgift. På baggrund af model og grænseværdier kan vi overveje selv at 
etablere måling af lattergas og lave optimering for at reducere emissionerne. 
 
Det er vores umiddelbare vurdering, at emissionen fra de enkelte renseanlæg, er meget 
forskellige. Nogen anlæg har stort potentiale for at reducere emissionerne, andre har 
ingen.  
 
Lattergas tæller 300 gang så meget som CO2 i klimaregnskabet, hvilket er baggrunden 
for det store fokus. 

Ad B. Med de nuværende kvalitetskrav til slam har vi mulighed for at fortsætte udbringelsen 
af slam på landbrugsjord. I Provas har vi derfor direkte genanvendelse af fosfor i 
spildevand og slam. Vi forventer derfor ikke at en økonomisk regulering vil ramme os. 

Ad C. I Vojens har vi blødt vand, hvorfor der ikke der vil blive stillet krav om blødgøring. I 
Haderslev har vi derimod middelhårdt vand. Hårdheden i Haderslev er ikke i nærheden 
af hvad de eksempelvis har i Københavnsområdet, hvor fx er etableret 
blødgøringsanlæg på en række vandværker for at nedbringe hårdheden til et niveau 
som det vi har i Haderslev.  
Vores vurdering er, at hårdheden på vandet i Haderslev ligger på grænsen til om det er 
samfundsøkonomisk rentabelt at iværksætte blødgøring. 

Ad D. I Provas har man tidligere udvundet biogas af spildevandsslammet, hvilket stoppede i 
forbindelse med at det eksisterende biogasanlæg skulle hovedrenoveres og en aktuel 
businesscase viste, at det økonomisk ikke var rentabelt at fortsætte med 
biogasproduktionen. En ny økonomisk regulering kan betyde, at vi skal genberegne 
businesscasen for produktion af biogas og andre muligheder for bedre udnyttelse af 
ressourcer. 

Ad E. Endelig skal vi fastsætte energi- og klimamål for vand- og spildevandshåndteringen. 
Dette arbejde vil vi starte op på ved seminaret i august. 

Ad F. Staten er generelt optaget af konsolidering (centralisering) i forsyningssektoren. Det er 
et forhold, som jeg har drøftet med kontorchefen for Forsyningssekretariatet af flere 
omgange – vi har umiddelbart ikke samme perspektiv.  
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Kort fortalt er statens rationale, at store renseanlæg, der håndterer store mængder 
spildevand, gør det væsentligt billigere, end små anlæg. Derfor er det i statens 
perspektiv en fordel, at spildevandsselskaber lægges sammen, så de opnår et stort 
spildevandsvolumen. Skulle vi opnå samme indbyggervolumen, som håndteres i 
hovedstadsområdet, skulle spildevandet i Region Syddanmark håndteres på 8 
renseanlæg, hvilket ville kræve opbygningen af en helt ny og meget driftstung 
infrastruktur. 
 
Der er oplagt et økonomisk rationale i administrative sammenlægninger, som dog kan 
opnås af flere veje 
 Fælleskommunale forsyningsselskaber – dvs. en fusion med forsyningsselskaberne i 

nabokommunerne eller fx hele regionen. Forsyningssekretariatet har lavet en 
analyse, som viser at 3 ud af 5 sammenlægninger har medført lavere omkostninger. 
Fælleskommunale forsyningsselskaber skaber større afstand til ejerkredsen og 
forbrugerne. 

 Multiforsyninger, hvor samme selskab fx håndterer fjernvarme, affald, vand og 
spildevand – dvs. en fusion mellem fjernvarmeselskaberne i Haderslev, Vojens og 
Gram samt Provas og f.eks. flere af kommunens mindre vandværker. Herved opnås 
stordriftens administrative fordele uden at en unødvendig kompleksitet opbygges 
grundet forskellige ejerinteresser og større afstand mellem ejer og selskab 

 Tættere samarbejde med kommunen, hvor en større del af stabsopgaver og 
administrative funktioner mod betaling løses i kommunen – som det fx kendes fra 
Brand & Redning Sønderjylland og Museum Sønderjylland, hvor en af de deltagende 
kommuner håndterer en stor del af de administrative funktioner.  
 
Opgaver som fx økonomi, jura, HR, kommunikation og topledelse mod betaling 
kunne løses af tilsvarende funktioner i Haderslev Kommune, hvorved fx stillingerne 
som direktør og økonomichef kunne nedlægges sammen med en række af 
koncernens øvrige administrative stillinger.  
 
I Ikast-Brande ledes forsyningsselskabet fx af en afdelingschef samtidig med at 
direktørfunktionen varetages af kommunens tekniske direktør med 200 timer/år. 
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Punkt 6: Ressourcecentrum

Selskab
Provas–Haderslev Affald A/S

Sagsindhold
Status på detailprojekteringen af Ressourcecentrum Haderslev, herunder forhold til
”Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi”.

Beslutningskompetencen ligger hos bestyrelsen for Provas–Haderslev Affald A/S.

Sagsfremstilling
Hovedprojektet for Ressourcecentrum Haderslev er under projektering og godt i gang.
Projekteringen udføres af Rådgivende Ingeniør Frank M. Larsen med underrådgivere.

En af rådgiverens opgaver er at optimere og tilpasse projektet i tæt samarbejde med
Provas. Samarbejdet forløber upåklageligt og projektet er blevet tilpasset og forbedret
samtidig med af en række omkostninger minimeres.

I udbuddet vil der blive indarbejdet en række optioner, som kan tilvælges, når
licitationsresultatet er kendt.

De vigtigste tilpasninger er:

• Tilpasning af pladsen til det eksisterende terræn for mere harmonisk fremtræden
og optimering af jordflytning.
• Optimering af kørekurver
•Ændring af tagkonstruktion til flade tage i tråd med det oprindelige projekt og
bedre tilpasset omgivelserne.
•Ændring af bærende konstruktioner fra træ til stål på sorteringshallen, øvrige
bygninger opføres i betonelementer, træfacaderne fastholdes på alle bygninger
• Reduktion i arealer med polykarbonat.
• Optimering/ automatisering af indlevering af farligt affald via luge.
•Mulighed for opsamling af regnvand til vaskeplads.

Den politiske aftale om Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi blev
offentliggjort den 16. juni 2020. Det fremgår af planen, at genbrugspladserne fremadrettet
fortsat vil være et centralt led i at sikre så meget genbrug og genanvendelse som muligt,
og at kommunerne fortsat vil skulle drive genbrugspladserne.

Vi har, sammen med rådgiveren, gennemgået klimaplanen og forholdt os til hvordan
indretningen af ressourcecentrum bør tilpasses som følge af de nye politiske
beslutninger. Klimaplanen er endnu ikke udmøntet i konkrete bekendtgørelser eller
vejledninger, hvorfor der vil kunne ske ændringer.
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De vigtigste følger af klimaplanen, for så vidt angår Ressourcecentrum, er følgende:

• Ens affaldspiktogrammer for alle indsamlingsordninger, som indarbejdes i
skiltningen på pladsen
• Udvidet producentansvar på emballage. Organiseringsmodel besluttes i 2021. Vi
forventer at emballage fortsat skal indsamles kommunalt
• Der skal stilles et område til rådighed, hvor borgerne kan levere genstande til
direkte genbrug. Genstandene skal først gøres tilgængelige for private aktører,
herunder frivillige organisationer og borgere. De genstande som ikke afsættes, må
kommunerne afsætte i kommunale genbrugsbutikker eller til socioøkonomiske
virksomheder. Kommunerne forpligtes til at inddrage de frivillige organisationer i
den lokale udmøntning af initiativet.

Provas har været i løbende dialog med de humanitære organisationer, med henblik på
bl.a. at afdække interessen for at drive den kommende genbrugsbutik. Hovedbudskabet
fra organisationerne, er at de ønsker at fortsætte med den nuværende ordning, hvor de
får lov at afhente genanvendelige effekter på genbrugspladsen, til salg i egne butikker.

Vi er derfor pt i gang med at afdække muligheden for at samarbejde med fx FGU om at
istandsætte/upcycle og evt. sælge de effekter, som ikke afsættes direkte til private og
organisationer. Dette vil bidrage positivt til klimaplanens ambition om cirkulær økonomi i
form af mere direkte genanvendelse, idet vi forventer at få genanvendt nogle af de
materialer, som på nuværende tidspunkt ikke bliver afsat.

Skitseprojektets indretningsforslag til butiksbygningen bibeholdes.

Projekteringstidsplanen følges. Udbudsmaterialet forventes udsendt i oktober og der
arbejdes ud fra en ambition om at pladsen kan indvies allerede i december 2021.

På sidste bestyrelsesmøde åbnedes muligheden for at udbyde projektet i storentreprise.
Efter at have arbejdet videre med projektet, er det rådgiverens anbefaling, at den
oprindelige beslutning om udbud i hovedentreprise fastholdes. Styregruppen bifalder
anbefalingen idet denne udbudsform vurderes at være den mest egnede, når vi ønsker
fleksibilitet i projektet, blandt andet i forbindelse med muligheden for indarbejdelse af
optioner.

Anbefalingen er at udbyde arbejdet i hovedentreprise, hvor 5 entreprenører inviteres til at
give tilbud i en indbudt licitation (begrænset licitation uden prækvalifikationsfase).

Økonomiske forhold
Følger budget. Forventning om mulighed for tilvalg af optioner.

Procedure
Bestyrelsen, 31. august 2020.

Indstilling
Plan og Projekt indstiller, at
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• Udbuddet gennemføres som indbudt licitation i hovedentreprise
• Orienteringen tages til efterretning

Punkt 7: Genbrugspladser

Selskab
Provas–Haderslev Affald A/S

Sagsindhold
Afdækning af mulighed for etablering af døgnåbne genbrugspladser og etablering af
"grenpladser".

Beslutningskompetencen ligger hos bestyrelsen for Provas–Haderslev Affald A/S

Sagsfremstilling
Vi har i vores afdækning vurderet hvilke muligheder vi på nuværende tidspunkt har for at
etablere døgnåbne genbrugspladser i Provas.

Som et alternativ har vi efter dialog med miljømyndigheden og med bistand fra vores
rådgiver vurderet muligheden for at etablere ubemandede og døgnåbne pladser til
modtagelse af haveaffald.

I forhold til investeringsoverslag og nødvendige tiltag, har vi taget udgangspunkt i
erfaringer fra Kolding, Tønder, Assens, overslag fra rådgiver FM Larsen og egne
erfaringer med drift af vores nuværende genbrugspladser.

Erfaringer fra andre forsyninger

Kolding har lavet døgnåbent på alle deres genbrugspladser og er stadig i gang med at
udvikle og optimere på ordningen. På nuværende tidspunkt er de ved at kigge på en
vagtordning til at håndtere behovet for oprydning, presning og flytning af containere uden
for normal åbningstid.

Tønder har åbne pladser til modtagelse af haveaffald. Det har de haft siden før
2006. Pladserne er lavet på arealer der har været anvendt som ”containerpladser”. De er
derfor ikke undelagt vilkår som stilles i forbindelse med etablering af en ny plads.
Afhægig af årstiden tilser de pladserne 1-2 gang i måneden, hvor de skubber sammen og
evt. tømmer pladsen.

Assens har på nuværende tidspunkt døgnåben zoner på 3 af deres
genbrugspladser, hvor man alle dage år året rundt kan aflevere haveaffald og
genbrugeligt emballageaffald. Det er planen at der skal etableres døgnåbne zoner, med
begrænsede fraktioner, på alle deres genbrugspladser. De døgnåbne zoner er indført for
at hæve servicenivauet, da der blandt andet ikke er åbent om søndagen på
genbrugspladserne. Pladserne er indrettet med kameraovervågning, men uden
adgangskontrol. I forbindelse med i deres miljøggodkendelse vilkår om at rydde i bund
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min 1 gang/uge. De døgnåbnezoner til modtagelse af haveaffald giver en stor aflastning
af besøgene på genbrugspladserne i åbningstiden, særligt i højsæsonen.

De åbne pladser giver en del udfordringer med fejl sortering og henstilling af andet affald,
det betyder at der skal afsættes en del resuorcer til oprydning og sortering. Pladserne er
ikke godkendt til modtagelse af erhveraffald, hvilket ikke kan håndhæves uden
adgangskontrol. På sigt ønsker de at etablere adgangskontrol for at optimere driften og
nedbringe fejlsortering.

Input fra rådgiver FM Larsen

Automatiske porte, videoovervågning og sensorstyret belysning indgår allerede i projekt
og økonomi for Ressourcecentrum Haderslev. De samme løsninger vil kunne etableres
på Vojens og Gram genbrugsplads.

Tiltag ved etablering af døgnåbne genbrugspladser

• Døgnåbning kræver tillæg til eksisterende miljøgodkendelser.

• Etablering af udstyr til pladslys, overvågning og adgangskontrol.

• Aflukning af adgang til visse affaldsfraktione og betjening af komprimatore.

• Der vil være behov for oprydning, trykning og udskiftning af containere i dele af
den ubemandede periode. Det kræver ændring af arbejdstid og ændring af
vagt/bemandingsplan over døgnet.

• Der vil være behov for ekstra ressourcer til opfølgning på sorteringen af de
materialer der afleveres uden for normal åbningstid. (oprydning og fakturering).

• For at kunne modtage samme faktioner uden for normal åbningstid, skal der
etableres en anordning til håndtering af farligt affald. Det findes der løsninger til,
som de også har gode erfaringer med i Kolding. Men det vil kræve en udbygning
af de nuværende haller hvor der håndteres farligtaffald.

• Pladsen i Gram er for lille i forhold til at kunne håndtere større mængder, uden
bemanding/mulighed for at presse/flytte container,

Tiltag ved etablering af pladser til modtagelse af
haveaffald

• Etablering af haveaffaldspladser kræver miljøgodkendelse.

• Udpegning af egnede områder til at anlægge pladserne.
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• Køb eller lej af grund.

• Arealet skal etableres med et befæstet underlag og med afløb til kloak.

• Arealet skal tilpasses i forhold til hvor mange der skal benytte den, topografi,
grundens form og lign. Ifølge rådgiver ligger den type pladser på 2.500 – 4.000
m2.

• Pladserne skal bundtømmes min. 1 gang pr uge.

• Der skal indtænkes ekstra ressourcer til oprydning, håndtering og transport
af haveaffaldet fra pladserne.

Økonomiske forhold
Investeringsoverslag ved etablering af døgnåbning på 3
genbrugspladser

Hardware 3 pladser (240.000 kr.), Software 3 pladser (90.000 kr), instalation og
idriftssætning (30.000 kr.), 2 porte Gram og Vojens (190.000 kr.), etablering af EL og
signal til porte (50.000 kr.).

i alt 600.000 kr.

Dertil kommer udgift til håndtering af farligt affald, komprimeringsfraktioner,
overvågningskameraer og ekstra el-forsygning til Gram genbrugsplads samt evt
udvidelse af pladsen.

Erfaringsmæssigt vil der være samme medarbejderbehov.

Investeringsoverslag ved etablering af plads til haveaffald

På baggrund af erfaringstal fra rådgiver vurderes omkostningerne til etablering af
haveaffaldspladser ("grenpladser") til, etablering af plads (500 kr./m2), køb af grund (150
kr./m2), spildevandstilslutning (50.745 kr./800 m2), myndighedsprojekt, projektering mv.
(10%).

Etableringspris 2 - 3 mio. kr. pr. "grenplads".

Driftsomkostninger er ikke estimeret.

Procedure
Bestyrelsen, 31. august 2020.
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Indstilling
Drift indstiller, at

• der etableres indledningsvis én døgnåben genbrugsplads, der danner
evalueringsgrundlag for evt. etablering af døgnåbning på de øvrige pladser
• etableringen af pladser til haveaffald ("grenpladser") drøftes.

17 / 29



DØGNÅBEN GENBRUGSPLADS
24/7 ordning på de 3 Genbrugspladser i Provas
21.08.2020

Punkt 7, Bilag 1: 24_7 ordning på Genbrugspladserne
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BAGGRUND
Provas ønsker en belysning af de praktiske og økonomiske forhold ved etablering af 
døgnåben adgang for kunder til selskabets 3 Genbrugspladser.

Etablering af en ordning med adgang 24/7 kræver typisk følgende udstyr og forhold:

1. En automatikport eller Bom ved ind/udkørsel for borgerne
2. Hardware og software samt evt. app for styring af tilmeldinger og Fjernbetje-

ning af porten via mobiltelefon
3. Videoovervågning / videooptagning for sikring og dokumentation af hændelser
4. Sensorstyring af pladslys og tilstrækkeligt pladslys 
5. Aflukning af visse affaldsfraktioner (farligt affald, komprimatorer etc.) eller al-

ternativt særligt udstyr og teknik til håndtering af disse uden bemanding
6. Myndighedstilladelse – typisk som tillæg til eksisterende miljøgodkendelse

I nærværende notat er det primært pkt. 1 og 2 som belyses mens pkt. 3-6 kun omtales 
i det omfang forholdene er kendte/afklarede.

Grundlag og udgangspunkt for teknik
 Der sigtes mod en løsning med automatikporte, som bedre end Bomme, sik-

rer mod adgang for ikke tilmeldte personer.
 Der sigtes mod en fælles ordning med ens udstyr og leverandør for alle 3 

pladser.
 Porte og udstyr indkøbes enten via udbuddet for RCH eller mere sandsynligt 

særskilt og samlet efter udbud/tilbudsindhentning.

RECOURCECENTER HADERSLEV
Automatikporte, videoovervågning og sensorstyret belysning – indgår allerede i projekt 
og projektøkonomien.
Specialudstyr for modtagelse af de gule kasser (farligt affald) udenfor bemandet åb-
ningstid er desuden under implementering i projektet.

Komprimatorcontainere (pap og brændbart etc.) vil dog skulle slukkes udenfor beman-
det åbningstid.

Myndighedstilladelse kan søges som tillæg og de tekniske forhold burde være på 
plads for en godkendelse.
Der kan være behov for nærmere belysning af forventede støjforhold ved ændringen.

Ekstra investering vil således omhandle hardware og software til port systemet samt 
drift af dette.
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GRAM OG VOJENS GENBRUGSPLADSER
Begge pladser skal forsynes med nye porte og der er umiddelbart pladsmæssig mulig-
hed for etablering af automatiske skydeporte.
Der skal dog laves EL og signal til portene og vejsløjfer på indvendige sider, skal fræ-
ses i belægning eller placeres under denne (betonsten).

Gram Genbrugsplads – nuværende borgerport

Vojens Genbrugsplads – nuværende borgerport

DRIFTSFORHOLD
Etableringen vil medføre en række driftsopgaver som skal føjes til personalets nuvæ-
rende opgaver:

 Aflåsninger og evt. afspærringer – herunder slukning/spærring af komprimato-
rer

 Sørge for tømninger – som evt. ikke må udføres i ubemandet periode
 Opstille materiel for spild og uheld (evt. permanent placeret)
 Tilsyn og oprydning dagligt efter ubemandet periode. Herunder evt. fejlsorte-

ringer og rengøring etc.
 Driftsjournal og evt. opfølgninger på fejlsorteringer mv. (videooptagelser mv.)
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ØKONOMISK OVERSLAG
Samlet økonomisk overslag for etablering af døgnåbning på de 3 Genbrugspladser:

Udstyr og aktivitet Overslag kr
Hardware 3 pladser (porte) 240.000kr.                     
Software 3 pladser 90.000kr.                       
installationer og idriftsætning 30.000kr.                       
2 Porte (Gran og Vojens) inkl vejsløjfe 190.000kr.                     
Etablering af EL og signal til portene 50.000kr.                       

I alt 600.000kr.                     

Hertil eventuelle nødvendige opgraderinger af videoovervågningen og lysstyringen i 
Gram og Vojens.
Der skal desuden være passende netværk / internetforbindelse på den enkelte plads.
Behovet for dette skal undersøges nærmere.

Ønskes døgnåben modtagelse af farligt affald – skal der etableres modtagesystem for 
dette. Ca. 200.000kr pr. plads – under forudsætning af at bygningsmasse er til stede 
(Gram?).

Ønskes modtagelse af komprimeringsfraktioner, skal der købes/udvikles særlige kom-
primatorløsninger eller mere sandsynligt: skiftes til modtagelse i hallen eller almindeli-
ge containere (udenfor bemandet åbningstid).

Der er desuden typisk mulighed for at tegne serviceaftale på 24/7 styringen på 1.500 
kr./måned/plads.

Endeligt er der mulighed for at lave en sammenkobling mellem 24/7 adgangen og 
nummerpladelæser som ellers primært bruges for erhvervsafregning.
Denne mulighed vil kunne etableres for 5-10.000 kr. pr. plads.
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Punkt 8: Risikoledelse, forsikringer og kontrakter

Selskab
Provas Holding A/S og datterselskaber.

Sagsindhold
Årlig drøftelse og godkendelse af selskabernes praksis for risikoledelse, herunder
forsikringsdækning og håndtering af kontrakter.

Beslutningskompetencen ligger hos bestyrelsen for Provas Holding A/S og
datterselskaber.

Sagsfremstilling
Anbefalinger for god selskabsledelse beskriver hvordan en bestyrelse aktivt bør tage
stilling til virksomhedens væsentligste strategiske og forretningsmæssige risici, risici i
forbindelse med regnskabsaflæggelsen samt selskabets risikostyring.

Hvor bestyrelsen i forbindelsen med årsrapporten behandler selskabernes risici på et
overordnet niveau går vi i denne sag tættere på det konkrete arbejde.

Risikoledelse omfatter som udgangspunkt fire områder;

• Strategiske risici, knyttet til virksomhedens mål
• Operationelle risici, knyttet til driften af virksomheden
• Finansielle risici, knyttet til indtægter og udgifter
• Compliance risici, knyttet til virksomhedens evne til at overholde og efterleve
gældende lovgivning, vejledning samt egne politikker – vores evnen til at have
”styr på tingene”.

Som selskabernes topledelse er det i høj grad bestyrelsens rolle, i samarbejde med
direktøren, at anvende risikoledelses til proaktivt at håndtere fremtidens udfordringer og
at styre uden om de risici, der vil skade virksomheden, samt identificere de risici, som
kan vendes til en fordel.

Væsentligt er det at arbejde med et afbalanceret risikoniveau, der minimerer
selskabernes omkostninger.

Nogle risici kan konkret undgås ved at fravælge særlige aktiviteter, andre kan overføres
til en anden part fx gennem forsikringsdækning eller outsourcing, nogle risici kan
formindske ved at overvåge og forebygge, mens andre risici kan acceptere ud fra en
helhedsbetragtning af konsekvens og omkostninger.

Som et element i denne sag præsenteres selskabernes forsikringsdækning. Samtidig
præsenteres vores model for kontraktstyring, idet et væsentligt element ved outsourcing
netop er stying af kontrakterne
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Dagligdagens risikoledelse

For et naturligt monopol, som Provas, er ”markedet” som udgangspunkt stabilt og uden
store strategiske risici. Alligevel kan vores rammevilkår ændre sig som følge af nationale
initiativer eller beslutninger hos ejeren. Vi kan altså ikke ”læne os tilbage”, men må også i
vores risikoledelse konstant have fokus på mulige fordele, optimeringer og gode
balancer.

En indledende identificering og kategorisering af selskabernes risici fremgår af bilag.
Bestyrelsen bør drøfte de anførte risici samt den aktuelle håndtering.

I det daglige arbejde søger vi bl.a. i bestyrelsens sager som udgangspunkt at give det
bedst mulige beslutningsgrundlag gennem en kort beskrivelse af fakta, råderum og
afvejninger vi har gjort i sagsbehandlingen, samt en beskrivelse af mulige konsekvenser.
Dette gør vi bl.a. for at sikre grundlag for en risikoafvejning.

Ved ekstraordinære situationer mellem bestyrelsesmøderne, involveres bestyrelsen
tilsvarende.

Generelt arbejder vi i det daglige ledelsesarbejde med en skærpet opmærksomhed på
afvigelser fra det normale eller det vi forventer. Vi følger udviklingen i branchen og i vores
egen drift, indtænker risici i projekter og laver scenarieplanlægning ved ukendte og
uvante opgaver, som fx håndtering af COVID-19 eller særlige kontraktforhold.

Samtidig er vi ved at udvikle vores ledelsesinformationssystem, hvor vi i løbet af efteråret
bl.a. vil indarbejde en tydeligere opfølgning på anlægsområdet, med en mere klar og
enkel struktur, hvor vi konkret for alle projekter vil tydeliggøre opfølgningen på tid, pris,
kvalitet og forbrugertilfredshed med tilhørende risikovurdering.

Ledelsesinformationssystemet vil blive anvendt i hele organisationen og bl.a. ved de
månedlige møder i formandskabet samt som kvartalsrapportering til bestyrelsen.

Forsikringer

Provas har valgt at benytte sig af en forsikringsmægler til at køre vores udbud af
forsikringer samt håndtere dem efterfølgende. Forsikringsdækningen præsenteres på
mødet af vores forsikringsmægler, der vil deltage fra kl. 11:30, og give et oplæg med
følgende indhold

• Hvordan ser mægleren forsikringsområdet
• Hvordan arbejder mægleren konkret med risikohåndtering.
• Har Provas de rigtige forsikringer
• Har Provas den samme forsikringspakke som tilsvarende selskaber
• Er der forsikringer Provas mangler eller bør nogle af dem ændres.

Kontrakter

For at få det fulde overblik over de kontrakter der er indgået i Provas er der igangsat en
proces hvor alle kontrakter identificeres og registreres i en database. Databasen
indeholder forhold som kontraktansvarlig, kontrakttype, start- og stopdato, værdi af
kontrakten, kontaktperson og sammenkædning med andre kontrakter.

Arbejdet er i gang og de første kontrakter er inde.
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Procedure
Bestyrelsen, 31. august 2020

Indstilling

Direktøren indstiller, at

• selskabernes praksis for risikoledelse, forsikringsdækning og håndtering af
kontrakter drøftes og godkendes.
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Side 1/1

Provas Holding a/s
Fjordagervej 32
6100 Haderslev

CVR.nr. 35391746
Tlf.  73 520 520
www.provas.dk

Dir tlf. +45 23 62 98 82
e-mail: esge@provas.dk
Sagsnr. S20-12424
Doknr. D20-550932/0.0

Selskabernes risici, identificering og kategorisering 10. august 2020

I dette notat er selskabernes væsentligste risici grupperet efter en vurdering af 
sandsynligheden for at de indtræffer samt deres konsekvens for organisationen.

Samtidig er den aktuelle håndtering af de enkelte risici kort beskrevet.

Vi har anvendt et simpelt vurderingsværktøj, der tilsvarende vil blive anvendt i vores 
ledelsesinformation.

Forebyg Handling

Parker Overvåg

Id Risici S K RV Håndtering
1 Kvalitet, vand

(forbrugertilfredshed, …)
L S F Malene

2 Kvalitet, affald
(forbrugertilfredshed, …)

S L O Trine

3 Kvalitet, spildevand
(forbrugertilfredshed, …)

L S F Malene

4 Forsyningssikkerhed, vand 
(Fornyelsesgrad på ledningsnet)

L S F Malene/Trine

5 Forsyningssikkerhed, affald L S F Malene/Trine
6 Forsyningssikkerhed, spildevand 

(Fornyelsesgrad på ledningsnet)
L S F Malene/Trine

7 Compliance S S H HÅ
8 IT-sikkerhed S S H HÅ
9 Effektiviseringsgrad (Vandtab) S S H HÅ
10 Projektøkonomi S L O HÅ
Note: 
S – Sandsynlighed, K – Konsekvens, RV – Risikovurdering
L – Lille, S – Stor / P – Parker, O – Overvåg, F – Forebyg, H – Handel nu

K
onsekvens

Stor

Lille Sandsynlighe
d

Stor

Hvordan håndterer vi de enkelte risici? 
Undgå, overføre, formindske 
(forebygge/håndtere), acceptere

Punkt 8, Bilag 2: Selskabernes risici, identificering og kategorisering



PROVAS-HADERSLEV FORSYNINGSSERVICE A/S
Fjordagervej 32
6100  Haderslev

Forsikringsoversigt

Punkt 8, Bilag 1: Forsikringsoversigt



PROVAS-HADERSLEV FORSYNINGSSERVICE A/S
Fjordagervej 32
6100  Haderslev

Den 13/08/2020

Side 1/3

Forsikringsart/dækning                               kr. Selvrisiko kr. Selskab Policenr Årspræmie
inkl. afgift

Hoved-
forfald

FORSIKRINGSOVERSIGT

All-Risk

Bygning - Fjordagervej 32 Mfl,
6100 Haderslev
Løsøre - Fjordagervej 32 Mfl,
6100 Haderslev

Bygning:
Brand
Elskade/kortslutning
Husejer ekskl. storm
Stormskade
Anden pludselig skade
Udvidet huslejetab
Udvidet oprydning
Udvidet jord
Udvidet lovliggørelse
Udvidet haveanlæg
Udvendigt produktionsudstyr
Skure, halvtage ol. - storm
Enhver form for fundament
Hærværk på bygningsdele
Anden genopførelse
Meromkostninger

Løsøre:
Brand
El-skade/kortslutning
Indbrudstyveri
Vandskade
Meromkostning
Anden pludselig skade
Transport
Lovliggørelse
Genfremstillingsomkostninger
Udv oprydningsomkostninger

10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000

10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000

 01/01Gjensidige 2065599

Se betingelser
10.408.765

Se betingelser
Se betingelser
Se betingelser

5.204.383
10.408.765
5.204.383

10.408.765
3.122.630
1.040.876

Se betingelser
Se betingelser
Se betingelser
Se betingelser

10.408.765

19.202.434
10.127.747
19.202.434
19.202.434
10.127.747

Se betingelser
1.215.329
5.063.874
5.063.874

10.127.747

150.327

I kraft

Arbejdsskade

Kontor - 40
Drift Vand - 4
Drift spildevand - 14
Drift affald - 13

I alt 71 ansatte

 01/01Gjensidige 1835042

Jf. Lov om
arbejdsskade

146.050

I kraft

Oversigten er kun et kortfattet resume. Police og betingelser vil altid være gældende.

Punkt 8, Bilag 1: Forsikringsoversigt



PROVAS-HADERSLEV FORSYNINGSSERVICE A/S
Fjordagervej 32
6100  Haderslev

Den 13/08/2020

Side 2/3

Forsikringsart/dækning                               kr. Selvrisiko kr. Selskab Policenr Årspræmie
inkl. afgift

Hoved-
forfald

FORSIKRINGSOVERSIGT

Direktions- og bestyrelsesansvar

Forsikringssum
Sagsomkostninger

Kocernens
skadesløsholdels

e jf. pkt. 8 i
betingelserne.

250.000 for krav
rejst i USA

0 kr for resten af
verden

 01/01AIG 50002367

25.000.000
6.250.000

21.169

I kraft

Entreprise/montage

Brand bygge/anlægsarbejde
Allrisk for
bygge/anlægsarbejde
Allrisk for bestående bygning
Entrepriseansvar
Allrisk for montage

Entreprise type:
Nybyggeri, om- og tilbygning
og
vedligeholdelsesarbejder.

Omsætning 2019 - 127.000.000

25.000

25.000
25.000
25.000
25.000

 01/01Gjensidige 2042558

30.000.000

30.000.000
5.000.000

10.000.000
15.000.000

199.075

I kraft

Erhvervs- og produktansvar

Erhverv og produktansvar
Behandling og bearbejdning
I/K skade
I/K tab
Pludselig forurening
Fareafværgelse
Bygherreansvar

Medforsikrede:
Haderslev Forsyningsservice
A/S
Haderslev Vand A/S
Haderslev Affald A/S
Haderslev Spildevand A/S
Dybdal deponi - genbrugsplads
Gram deponi - genbrugsplads

Omsætning 2020 - 241.097.000

5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000

 01/01Gjensidige 1801527

20.000.000
5.000.000

10.000.000
10.000.000
10.000.000
2.000.000
5.000.000

88.955

I kraft

Kriminalitet

Forsikringssum 100.000

 01/01AIG 52001258

5.000.000

15.943

I kraft

Oversigten er kun et kortfattet resume. Police og betingelser vil altid være gældende.
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PROVAS-HADERSLEV FORSYNINGSSERVICE A/S
Fjordagervej 32
6100  Haderslev

Den 13/08/2020

Side 3/3

Forsikringsart/dækning                               kr. Selvrisiko kr. Selskab Policenr Årspræmie
inkl. afgift

Hoved-
forfald

FORSIKRINGSOVERSIGT

Motor

Flådeforsikring for biler og
påhængsvogne &
arbejdsmaskiner.

Dækninger biler &
arbejdsmaskiner:
Ansvar
Kasko

Dækning påhængsvogne:
Kasko
Brand

0
10.000

10.000
0

 01/01Gjensidige 2041399

Jf. Lov
Se police

Se police
Se police

101.268

I kraft

Rejse

Grunddækning, Norden
Grunddækning, Europa
Grunddækning, Uden for
Europa

Ulykke:
Ulykke, Død
Ulykke, Invaliditet og
Tilskadekomst
Overfald

Bagage:
Bagage
Bagageforsinkelse
Bagageservice

Privatansvar:
Personskade
Tingskade
Global juridisk assistance
Sikkerhedsstillelse
Selvrisikodækning ved billeje

Hjemkaldelse og
Erstatningsperson

Rejsedage:
Europa - 29
Verden - 9

 01/01Europæiske
Rejseforsikring

008.100.1895

Ubegrænset
Ubegrænset

Ubegrænset

769.402

1.231.042
500.000

32.435
5.000

Ubegrænset

10.000.000
5.000.000

100.000
100.000
10.000

Ubegrænset

1.618

I kraft

Oversigten er kun et kortfattet resume. Police og betingelser vil altid være gældende.

Punkt 8, Bilag 1: Forsikringsoversigt



Punkt 9: Potentialer i Forsyningssektoren

Selskab
Provas–Haderslev Vand A/S
Provas–Haderslev Affald A/S
Provas–Haderslev Spildevand A/S

Sagsindhold
Godkendelse af proces for opnåelse af anviste potentialer.

Beslutningskompetencen ligger hos bestyrelsen for
Provas–Haderslev Vand A/S
Provas–Haderslev Affald A/S
Provas–Haderslev Spildevand A/S

Sagsfremstilling
Først på året satte klima-, energi- og forsyningsministeren et arbejde i gang for at
afdække effektiviseringspotentialer i affalds-, vand-, spildevand- og
fjernvarmesektorerne, som kunne frigive økonomi til klimaindsatsen:

• For vand- og spildevandsforsyninger har Forsyningssekretariatet afdækket et
samlet potentiale på 3,85 mia. kr. over de kommende 10 år
• For affaldssektoren beskriver man i ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og
cirkulær økonomi”, en ambition om, at det samlet set ikke skal blive dyrere at være
dansker eller drive virksomhed når den ambitiøse plan implementeres og nævner,
at tidligere analyser har vurderet effektiviseringspotentialet i sektoren til 400-600
mio. kr. årligt.

Tilsvarende analyser er gennemført i fjernvarmesektoren, hvor Forsyningstilsynet har
regnet sig frem til et potentiale på mellem 0,9 og 1,5 mia. kr. pr. år

Hvor Forsyningssekretariatet regulerer vand- og spildevandsselskaber, regulerer
Forsyningstilsynet el-, gas- og fjernvarmeområdet og er tiltænkt en ny rolle som regulator
for Affaldssektoren.

Det statslige afsæt er generelt, at

• en effektiv statslig regulering med benchmarking og krav vil sikre, at kommunale
forsyningsselskaber kommer i mål med effektiviseringerne
• udlicitering nedbringer omkostninger
• større enheder kan bidrage med væsentlige besparelser. Forsyningsselskaberne
kan altså med fordel lægge sig sammen (konsolidere sig).

Hovedparten af de 3,85 mia. kr. som Forsyningssekretariatet peger på i vandsektoren, er
ikke ”nye penge”, men en del af den eksisterende regulering, som bl.a. forudsætter at de
mindst effektive selskaber bliver lige så effektive som de mest effektive, at der kan opnås

21 / 29



samme rationaler ved konsolidering i alle dele af provinsen som i Storkøbenhavn, at
branchens lønniveau kommer ned på niveau med lønniveauet i møbelindustrien og at
branchen følger den generelle teknologi- og produktivitetsudvikling i samfundet.

Analyserne er gennemført uden væsentlig involvering af branchen, hvilket er et af flere
kritikpunkter, idet man oplever det bekymrende at få præsenteret analyseresultater på
baggrund af noget, man ikke er i stand til at vurdere ordentligt. Forsyningssekretariatets
tilgang er, at deres analyser naturligvis er korrekte og at de lytter til branchen, der dog
ikke bidrager med noget man ikke ved. Endelig kritiseres Forsyningssekretariatets
rapport for at glemme frivilligt arbejde for millioner, ved de forbrugerejede vandværker
men indregne det som mulige besparelser.

Vi har på sagsbehandlerniveau en løbende dialog med Forsyningssekretariatet samt
vores branchenetværk. Supplerende har vi i vores arbejde med potentialeanalyser
afviklet to møder med Forsyningssekretariatet på strategisk niveau, hvor vi har udfordret
analyserne og søgt supplerende input til vores effektiviseringsarbejde. Den 28. august
afholdes endnu et møde, hvis udbytte kan præsenteres på bestyrelsesmødet.

For affaldssektoren er det aftalt, at der indføres en økonomisk regulering og
effektiviseringskrav samt et uafhængigt økonomisk tilsyn som placeres i
Forsyningstilsynet, der skal vurdere effektiviseringspotentialet i sektoren og sikre at
effektiviseringspotentialet realiseres.

Forsyningssekretariatet har i sin analyse fastlagt et effektiviseringspotentiale, som det må
forventes, at branchen i et vist omfang skal realisere. Der peges på fire mulige tiltag, der
kan bidrage til at realisere det fulde potentiale:

• Nye og stærkere incitamenter til konsolidering
• Et højere loft for individuelle effektiviseringskrav
• Stærkere statslig tilsynsmyndighed
• Effektiviseringer og konsolidering i forbrugerejede vandværker.

Forsyningssekretariatet peger på mulige tiltag, men der er et stort lokalt råderum til at
skabe effektiviseringerne også andre steder.

Bilaget ”Vandsektorens effektiviseringspotentiale, 2020-2030, Umiddelbare lokale
konsekvenser” beskriver mere detaljeret umiddelbare lokale handlemuligheder, som bl.a.
omfatter

• Øget lokal dialog om samarbejder til gavn for forbrugere og virksomheder
• Øget samarbejde med kommunen på områder, der ikke konflikter med Stoploven
eller Kommunalfuldmagten
• Udbud med partnerskabs- og effektiviseringssigte
• Yderligere tilpasning af organisationen
• Teknisk trimning
• Læring af benchmark og større faktisk effektivisering

Økonomiske forhold
Den nuværende regulering af vandsektoren har et generelt effektiviseringskrav på 2 % af
driftsbudgettet og 2,84 % af anlægsbudgettet.
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Da Provas er kategoriseret som et mindre effektivt selskab har vi supplerende
individuelle effektiviseringskrav (strafkrav) på 0,9 % i Vand og 1,83 % i Spildevand.

Det samlede effektiviseringskrav for Provas er, med afsæt i forslag til budget 2021

• Driftsbudget: 2,9 % i Vand og 3,83 % i Spildevand, hvilket svarer til hhv. 0,2 mio.
kr. i Vand og 1,7 mio. kr. i Spildevand
• Anlægsbudgettet: 3,74 % i Vand og 4,67 % i Spildevand, hvilket svarer til hhv. 1,0
mio. kr. i Vand og 4,5 mio. kr. i Spildevand.

Procedure
Bestyrelsen, 31. august 2020

Indstilling
Direktøren indstiller, at

• Statens blik på potentialer i Forsyningssektoren evalueres
•Mulige tiltag for at opnå den anviste effektiviseringsgrad drøftes og konkrete
handlinger iværksættes.
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Aftale mellem regeringen (Socialdemokratiet) og Venstre, Radikale 
Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten,  

Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet 
om 

Klimaplan for en grøn affaldssektor  

og cirkulær økonomi 

 16. juni 2020  

  

Punkt 9, Bilag 1: Aftale om Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi, juni 2020
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Formål 

Der er med bred opbakning i Folketinget sat et meget ambitiøst mål om at reducere de 

nationale drivhusgasudledninger med 70 pct. i 2030 i forhold til 1990. Regeringen (Social-

demokratiet), Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Kon-

servative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet er enige om, at affaldssektoren skal 

bidrage til indfrielse af dette mål.  

Uden nye initiativer vil affaldssektoren i 2030 med en udledning på ca. 2,4 mio. tons 

CO2e stå for 5,7 pct. af de nationale CO2-udledninger. Udledningerne vil komme fra for-

brænding af affald, deponering af affald, biologisk behandling af affald og spildevandsbe-

handling. Den væsentligste andel af udledningerne stammer fra forbrænding af affald, 

som uden nye initiativer forventes at stå for ca. 1,5 mio. tons CO2e i 2030. Danmark er 

desuden det land i Europa, der producerer mest husholdningslignende affald pr. indbyg-

ger.  

I dag forbrændes næsten en tredjedel af alt dansk affald, og særligt plastikaffald er en ud-

fordring – her forbrændes op mod 90 pct. Når affald forbrændes, spildes klodens res-

sourcer og natur, miljø og klima belastes. Overkapacitet i de danske forbrændingsanlæg 

betyder, at anlæggene – for at få fyldt ovnene op – importerer store mængder affald til 

forbrænding i Danmark. Dette affald indeholder væsentligt mere plastik end dansk affald, 

og det øger derfor de danske CO2-udledninger.  

Affaldsproduktion og forbrænding af affald er spild af klodens ressourcer, og natur, miljø 

og klima belastes. Vi er derfor nødt til at reducere mængderne af affald og bruge vores 

ressourcer klogere, smartere og mere ansvarligt. 

Heldigvis er affald gået fra at være et problem til at være en værdifuld ressource, som 

virksomheder i hele Europa efterspørger for at genanvende det i nye produkter. Det åb-

ner nye muligheder og kalder på forandring. Derfor er affaldsforbrænding ikke kritisk for 

vores varme- og affaldsforsyning fremover. I stedet skal vi øge investeringerne i alterna-

tive grønne varmeløsninger og genanvendelse af vores affald.  

Det er private affaldshåndteringsvirksomheder allerede gode til, eftersom de i dag håndte-

rer ca. 95 pct. af det genanvendelige erhvervsaffald, og en evaluering heraf har vist, at der 

er mange valgmuligheder og virksomhederne gør det godt. Det betyder, at offentlige af-

faldshåndteringsvirksomheder ikke er kritiske for håndteringen af vores affald. 

Reguleringen af forbrændingssektoren og det genanvendelige husholdningsaffald er ikke 

fulgt med udviklingen, hvilket i stigende grad er en barriere for øget genanvendelse, re-

duktion af drivhusgasser og for omstillingen til en effektiv, cirkulær økonomi.  

For at øge genanvendelsen og nedbringe CO2-udledningen er det nødvendigt at dreje på 

tre håndtag. I Danmark skal vi reducere vores affaldsmængder, og danskerne skal sortere 

mere affald til genanvendelse, så der køres mindre affald til forbrændingsanlæggene. Der-

udover skal forbrændingskapaciteten reduceres og tilpasses de danske affaldsmængder, så 

den ledige kapacitet ikke fyldes op af importeret affald. Endelig skal der investeres i nye 

genanvendelsesanlæg.  
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Partierne er på den baggrund enige om, at der skal ske store forandringer i affaldssekto-

ren, og at affald, der kan genanvendes, ikke længere skal gå op i røg med CO2-udlednin-

ger til følge. I stedet skal ressourcerne bruges igen og igen til nye bæredygtige materialer 

og produkter. Omstillingen til en mere cirkulær økonomi kræver et paradigmeskifte i af-

faldssektoren. Der er behov for en mere strømlinet affaldssortering, samt at ændre ram-

mevilkårene så de understøtter mindre affald og mere genanvendelse. Samtidig skal regu-

leringen understøtte, at forbrændingskapaciteten tilpasses til de danske affaldsmængder, 

som enten ikke kan genbruges eller genanvendes, så vi undgår, at anlæggene fyldes op 

med importeret affald. 

Aftalepartierne forventer, at der i de kommende årtier vil være en rivende udvikling inden 

for genanvendelse og cirkulær økonomi og ønsker, at Danmark får optimale rammer for, 

at den danske affaldssektor kommer med i kapløbet om fremtidens grønne affaldsløsnin-

ger. Hvis Danmark skal være et grønt foregangsland, også når det gælder affald og genan-

vendelse, kan vi ikke fortsætte med at importere så meget affald til forbrænding fra de an-

dre EU-lande. Danmark skal gå forrest, og skal i stedet for at importere et miljøproblem 

eksportere miljøløsninger. Aftalepartierne noterer sig dertil, at det er sandsynliggjort, at 

mindre import af affald til Danmark på sigt ikke forventes at føre til øgede udledninger i 

udlandet. 

En ny organisering af sektoren skal følges op af en stramning af klima- og miljøkravene 

(herefter miljøkrav), så genbrug og genanvendelse erstatter forbrænding af affald, jf. neden-

stående. Kommunerne og staten vil fortsat være ansvarlige for, at affaldshåndteringen lever 

op til de til enhver tid gældende miljøkrav. Når producentansvaret for emballage træder i 

kraft, vil producenterne også skulle tage ansvar for at leve op til miljøkravene. 

Desuden skal en ny regulering af sektoren understøtte en mere effektiv affaldshåndtering 

til gavn for borgere og virksomheder, der betaler for at få håndteret deres affald. Aftalen 

gør det samlet set ikke dyrere at være dansker eller drive virksomhed. Dertil noterer parti-

erne sig, at det overordnet vurderes, at effektivisering af affaldsforbrænding vil føre til 

samlet set lavere affaldspriser og lavere varmepriser i mange tilfælde.  

Aftalen skal også understøtte, at danske virksomheder kan udvikle grønne løsninger inden 

for affaldsteknologi og cirkulær økonomi, som derefter kan eksporteres til udlandet. Det 

skal understøtte grøn vækst, velstand og beskæftigelse i Danmark, og samtidigt løse et 

miljø- og klimaproblem i Danmark og udlandet. Aftalen udgør dermed også en strategi 

for cirkulær økonomi. Strategien skal følges op af flere tiltag på området inden for de 

kommende år. 

Aftalen indeholder følgende initiativer: 

I. Visioner for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi 

 

II. Øget og strømlinet affaldssortering 

III. Mere genanvendelse af plastikaffald 

IV. En stærk genanvendelsessektor 

V. Mindre forbrænding og mindre import af affald til forbrænding 
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VI. Mindre affald og mere cirkulær økonomi 

VII. En energi- og klimaneutral vandsektor 

VIII. Yderligere initiativer frem mod en klimaneutral affaldssektor 

 

I. Visioner for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi 

Aftalepartierne er enige om, at løsninger på klimaudfordringen skal vurderes tværgående. 
Inden for denne ramme er aftalepartierne enige om følgende visioner for en grøn affalds-
sektor:  

 

 Affaldssektoren skal være klimaneutral i 2030.  

 Udsortering af 80 pct. dansk plast fra forbrændingen i 2030.  

 Affaldskurven skal knækkes – mindre affald, mindre spild og mere genbrug. Det 

skal bl.a. ske ved, at Danmark får kvantitative reduktionsmål i forbindelse med 

fastsættelsen af sådanne mål i EU. 

 

Derudover er aftalepartierne enige om, at cirkulær økonomi fremover i endnu højere grad 

end i dag skal være en bæredygtig vækstmotor for Danmarks næste grønne erhvervseven-

tyr.  

 
Aftalepartierne er enige om følgende elementer, der skal understøtte indfrielsen af oven-
stående visioner: 
 

II. Øget og strømlinet affaldssortering  

For at nedbringe affaldsmængderne til forbrænding og sikre mere genanvendelse, er det 

nødvendigt, at der sorteres mere affald i husholdninger, offentlige og private virksomhe-

der og i det offentlige rum.  

I dag findes en lang række forskellige affaldssorteringsordninger på tværs af kommu-

nerne. Det er ikke optimalt i forhold til at skabe skala og markedsfordele. Dertil lever 

virksomhederne ikke i tilstrækkeligt omfang op til gældende regler om sortering af affald. 

Aftalepartierne er enige om, at en øget og mere strømlinet affaldssortering skal indføres 

på en måde, hvor omkostningerne ikke øges og hvor EU-mål for genanvendelse efterle-

ves mest omkostningseffektivt. Teknologiudvikling inden for sortering og affaldsbehand-

ling skal følges, så det sikres, at den måde danskerne sorterer affald på, sker på en om-

kostningseffektiv måde, som sikrer høj kvalitet i genanvendelsen.  

Aftalepartierne er derfor enige om følgende:  

 Indsamlingen af danskernes affald strømlines og øges ved at indføre krav til 

kommunerne om ens indsamling af 10 forskellige slags affald: mad-, papir-, pap-, 

metal-, glas-, plast-, tekstilaffald samt drikke- og fødevarekartonner, restaffald og 

farligt affald. Indsamlingen af affaldet skal foregå husstandsnært, men tage hen-

syn til forskellige boligtyper, herunder gennem mulighed for kombineret indsam-

ling, så nogle typer affald kan indsamles sammen. Kravet skal gælde fra 1. juli 
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2021, tekstilaffald dog fra 2022. Eksisterende aftaler kan udløbe, dog skal ordnin-

ger med kombineret indsamling af metal-, glas- og plast udfases senest 1. januar 

2025. I implementeringen af henteordningen for indsamling af tekstilaffald sikres 

det, at de frivillige velgørende organisationer får let adgang til tekstiler, der kan 

genbruges.  

 Kommunerne skal have fleksibilitet i udmøntningen af strømligningen, jf. oven-

for, så løsningen kan tilpasses og optimeres i forhold til de konkrete lokale for-

hold ved både etageejendomme, enfamilieboliger og sommerhuse. Det vil f.eks. 

fortsat være muligt at gøre brug af kuber og sorteringsøer, hvor lokale forhold 

ikke tillader indsamling ved matriklen. I implementeringen af den strømlinede 

indsamling vil et almindeligt parcelhus som udgangspunkt skulle have max 2-4 

spande med flere rum til de 10 affaldsfraktioner. Kommunerne kan dispensere 

herfor, såfremt der allerede er foretaget investeringer, der gør det økonomisk 

uhensigtsmæssigt med 2-4 spande. Det er den enkelte kommunalbestyrelse, der 

træffer beslutning herom. Aftalepartierne mødes i 2025 og evaluerer udviklingen. 

Indsamlingsvejledningen vil lægge op til, at affaldet skal indsamles i faste behol-

dere fremfor i poser på stativ. Det vil bl.a. forbedre arbejdsmiljøet for renovati-

onsmedarbejdere.   

 Aftalepartierne noterer sig, at strømliningen, jf. ovenfor, giver mulighed for at 

etablere en teknologisk løsning, hvis det kan sikre sammenlignelig kvalitet i gen-

anvendelsen og samme lave grad af spild, som særskilt indsamling medfører.  

 Øget sortering vil i sig selv medføre en mindre stigning i affaldsgebyret frem 

mod 2030. Gevinsterne ved effektiviseringspotentialet ved de nye krav, der fore-

slås til affaldsforbrændingssektoren, vil på sigt overstige omkostningerne hertil. 

Desuden forventes affaldsgebyret at falde, når der indføres udvidet producentan-

svar for emballage i 2025, hvor producenterne som minimum overtager det øko-

nomiske ansvar for håndteringen af emballageaffald. 

 Aftalepartierne er derudover enige om, at der parallelt med strømliningen skal 

ske omkostningsreduktioner, der som minimum udligner den samlede stigning i 

affaldsgebyret, således at borgerne generelt ikke vil opleve stigninger i gebyret på 

baggrund af strømliningen af affaldssorteringen.  

 Der igangsættes derfor en analyse af, hvordan og med hvilke virkemidler, dette 

kan sikres. Analysens anbefalinger skal forelægge medio 2021, inden modellen 

for producentansvaret forhandles. Analysen skal blandt andet undersøge bespa-

relsespotentialet ved, at kommunerne udnytter strømliningen til at opnå lavere 

priser ved at gå sammen i fælles udbud af indsamlingen og afsætningen af affal-

det, samt vurdere mulige effekter ved at udbyde indsamlingen. Analysen skal der-

udover bl.a. se på mulige gevinster ved at etablere et økonomisk tilsyn og ind-

tægtsrammeregulering af affaldsgebyret. 

 Samtidig monitoreres og afrapporteres udviklingen i affaldsgebyret til aftalekred-

sen. 
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 Indsamlingen af offentlige og private virksomheders affald strømlines og øges 

ved at indføre en omkostningseffektiv meldeordning for virksomheders affalds-

ordninger, samt krav om, at virksomheder sorterer husholdningslignende affald 

efter samme sorteringskriterier som husholdningerne og efterlever de til enhver 

tid gældende miljøkrav. Ordningen skal træde i kraft inden udgangen af 2022.  

 Affaldssortering i det offentlige rum skal fremmes, især de steder, hvor der er 

flest mennesker og mest affald. Der indføres en ordning for indsamling af pla-

stikaffald i det offentlige rum. Ordningen skal senest gælde fra 1. januar 2025 

som en del af det udvidede producentansvar for emballage. Det analyseres om 

visse dele af håndteringen af affald i det offentlige rum, kan gebyrfinansieres.  

 Der stilles krav om at bruge ens affaldspiktogrammer til alle indsamlingsordnin-

ger. Kravet følger tidsmæssigt de enkelte affaldsordninger. Derudover igangsæt-

tes en national informationsindsats inspireret af bl.a. nudging. Indsatsen skal ud-

brede de nationale sorteringsvejledninger på en brugervenlig måde som under-

støtter, at affaldssortering bliver en vane både derhjemme, på arbejde og på far-

ten.  

 Der stilles krav til kommunerne om, at de i udbud af storskraldsordninger skal 

specificere, at der skal udføres en eftersortering med henblik på at opnå en høj 

reel genanvendelse og genbrug. 

 
III. Mere genanvendelse af plastikaffald 

Plastikaffald er den væsentligste kilde til Danmarks CO2-udledning fra forbrænding af af-

fald. Mange plastikprodukter er ikke designet til at kunne genanvendes eller blive brugt 

flere gange, og ender derfor med at blive brændt – også selvom det i første omgang var 

sorteret fra til genanvendelse. Det kan være over halvdelen af det sorterede plastikaffald, 

der på den måde alligevel ender med at udlede CO2 i et forbrændingsanlæg.  

Aftalepartierne er derfor enige om følgende:  

 Der fastsættes et krav i affaldsbekendtgørelsen om, at kommunerne senest 1. ja-

nuar 2022 som minimum skal stille krav om 60 pct. reel genanvendelse af det 

indsamlede plastikaffald, når affaldet udbydes til behandling. Kommunerne skal 

sikre høj reel genanvendelse af samtlige genanvendelige affaldstyper. 

 Der fastsættes mål om 50 pct. reduktion af visse take-away-emballager af plastik i 

2026. Målet skal i første omgang søges opnået via et forpligtende sektorsamar-

bejde i restaurationsbranchen. Hvis ikke målet nås af den vej, skal der sættes ind 

med yderligere regulering, som drøftes i aftalekredsen. 

 Der sættes et todelt udsorteringsmål for det plast, der sendes til forbrænding fra 

henholdsvis landbrugs- og byggesektoren. Landbrugssektoren skal udsortere 50 

pct. af plasten til genanvendelse i 2025 og 80 pct. i 2030. Bygge- og anlægssekto-

ren skal udsortere 25 pct. af plasten til genanvendelse i 2025 og 75 pct. i 2030. 

Såfremt sektorsamarbejderne ved udgangen af 2023 og 2027 ikke dokumenterer 
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den nødvendige fremdrift i forhold til målene, skal der sættes ind med yderligere 

tiltag, som drøftes i aftalekredsen. 

 

 Den nationale implementering af det udvidede producentansvar for emballage 

udføres på en sådan måde, at der i 2021 træffes beslutning om organiseringsmo-

dellen samt fastlæggelse af de modulerede gebyrer, der skal give producenterne 

økonomisk incitament til at designe emballager til genanvendelse, hvilket bl.a. 

kan afhænge af, hvor mange typer af plastik en emballage er sammensat af. Det 

vil desuden indgå i analyserne af fastlæggelse af de modulerede gebyrer, at de i 

størst muligt omfang harmoniseres på tværs af EU-landene, og om de kan an-

vendes til at fremme højere grad af genanvendt plastik i nye produkter. Modellen 

skal tage udgangspunkt i den organisering af affaldssektoren, som fastlægges med 

denne aftale.  

 

 Aftalepartierne noterer sig, at der i regi af det nationale plastikcenter, er nedsat et 

forum for emballageplastik på tværs af værdikæden, som skal arbejde for fælles 

anbefalinger om design af emballage med henblik på blandt andet at reducere an-

tallet af plastikemballagetyper til 3-5 typer samt fremme anvendelsen af embal-

lage, der nemt kan skilles ad og genanvendes. Dette er desuden i fokus i den eu-

ropæiske plastikpagt, som Danmark har indgået med en række andre medlems-

lande og store internationale fødevarevirksomheder.  

 

 I samarbejde med kommuner og regioner fremmes udbredelse af den eksiste-

rende vejledning fra november 2019 om bæredygtigt indkøb af plastemballage og en-

gangsplastprodukter, med henblik på, at øge efterspørgslen på genanvendt plastik. 

Forum for bæredygtige indkøb opfordres til at udvide vejledningen til også at 

omfatte andre typer af plastikprodukter. 

 

IV. En stærk genanvendelsessektor  

Aftalepartierne ønsker et Danmark, hvor der bygges genanvendelsesanlæg frem for for-

brændingsanlæg. Hvor vores affald ikke går op i røg, men derimod omsættes til nye bære-

dygtige materialer og produkter, som danske virksomheder kan afsætte på et globalt mar-

ked. Vi skal sikre, at den danske affaldssektor er gearet til at være med i kapløbet om 

fremtidens grønne affaldsløsninger inden for cirkulære forretningsmodeller, genbrug og 

genanvendelse.  

Aftalepartierne er enige om, at affaldsstrømmene fra husholdningerne - på samme måde 

som for virksomhederne - skal samles og organiseres mere ensartet, og at rammevilkårene 

for affaldssektoren skal være indrettet, så der fremadrettet investeres i genanvendelsesan-

læg frem for forbrænding.  

Aftalepartierne er på den baggrund enige om følgende:  

 Der stilles krav til kommunerne om udbud af behandlingen af det genanvende-

lige husholdningsaffald, herunder sortering af genanvendeligt affald. Udbudsplig-

ten ændrer ikke på miljøkravene til affaldshåndtering. Kommunerne har fortsat 
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ansvaret for at sikre, at affaldet behandles og genanvendes i overensstemmelse 

med de miljøkrav, som kommunerne fastlægger i deres udbud.  

 Aftalepartierne noterer sig, at øget sortering og strømlining af affaldsindsamlin-

gen sikrer større og mere ensartede affaldsmængder, der giver grundlag for øget 

genanvendelse i høj kvalitet i tværkommunale udbud. 

 Eksisterende kommunale anlæg til behandling og sortering af genanvendeligt 

husholdningsaffald kan i en overgangsperiode på fem år fra ikrafttrædelse fortsat 

ejes af kommuner, men skal selskabsgøres for at sikre økonomisk gennemsigtig-

hed om selskabernes aktiviteter og adskillelse af kommunale myndigheds- og 

driftsopgaver. Kommunale anlæg skal derudover konkurrere på markedsvilkår og 

byde på husholdningsaffaldet på lige vilkår med andre private og selskabsgjorte 

anlæg.  

 

 Det vil ikke være muligt at foretage reinvesteringer i eksisterende kommunale an-

læg, dog skal almindeligt vedligehold være muligt. Dette afgrænses nærmere i ud-

møntningen. Kommunerne vil derudover ikke have mulighed for at investere i 

nye kommunale genanvendelsesanlæg.  

 

 Der kan dog gives dispensation fra forbuddet mod at investere eller reinvestere i 

kommunale anlæg for enkelte fraktioner, såfremt det viser sig, at der efter en ud-

budsrunde og en efterfølgende markedsdialog med potentielle bydere om juste-

ringer af udbudsvilkår og udbudte fraktioner, ikke er private bydere på håndterin-

gen af de enkelte fraktioner. Såfremt en kommune får denne dispensation til at 

byde ind på håndteringen af specifikke fraktioner forudsættes det, at der er tale 

om et genudbud på samme vilkår, herunder i forhold til miljøkrav, prisloft, inno-

vation og øvrige udbudskriterier, og at der er tale om et partnerskab i form af of-

fentligt/privat selskab, hvor en privat part også tager en økonomisk risiko.    

 

 Efter fire år evalueres det, om der stadig er behov for en kommunal tilstedevæ-

relse. Såfremt der er væsentlige argumenter for en fortsat tilstedeværelse, kan af-

talepartierne aftale at forlænge ud over de fem år.  

 

 Det er kun kommunale anlæg, der er etableret eller har foretaget væsentlige, irre-

versible investeringer i etablering af nye anlæg på tidspunktet for indgåelse af den 

politiske aftale, der vil have mulighed for at fortsætte i en overgangsordning, jf. 

ovenfor. 

 

 Eftersom de private virksomheder har vist, at de kan håndtere erhvervsaffaldet 

uden at der er skabt miljømæssige problemer, sættes der en slutdato for behand-

lingen af genanvendeligt erhvervsaffald på de kommunale anlæg, der i dag har di-

spensation til at modtage erhvervsaffald. Slutdatoen fastsættes til 1. januar 2027, 

hvilket tager hensyn til afskrivning af kommunale investeringer. 
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 Virksomheder skal fremover kunne benytte private indsamlingsordninger for af-

fald til forbrænding. Således kan virksomheder fremadrettet samle deres affalds-

indsamling hos én aktør.  

 Mindre virksomheder, der genererer affald svarende i art og mængde til hushold-

ninger, gives frit valg til at vælge de kommunale indsamlingsordninger til genan-

vendeligt affald. Ordningen skal udformes, så krydssubsidiering undgås og ind-

samlingen sker til markedspriser.  

 Genanvendeligt affald på ikke-brofaste øer undtages, så kommuner fortsat kan 

indsamle og behandle alt genanvendeligt affald på ikke-brofaste øer i en ordning, 

der er frivillig for virksomhederne. 

 Der arbejdes for en løsning, hvor kommunernes anvisningsret- og pligt for jord, 

som er affald, ophæves, så virksomheder frit kan vælge, hvor de afleverer jord. 

Samtidigt udfases kommunale jordbehandlingsanlæg på sigt efter en rimelig over-

gangsperiode, der bl.a. tager hensyn til kommunale investeringer. Regler om bort-

skaffelse og anvendelse af forurenet jord opretholdes, så der fortsat skal ske an-

meldelse af jordflytninger. 

 Der skal etableres øget mulighed for, at borgere kan vælge at aflevere affald di-

rekte til virksomheder, som kan bruge det i deres produktion af nye produkter 

eller forberede det med henblik på genbrug eller genanvendelse.  

 Det er afgørende for aftalepartierne, at danskerne kan have tillid til, at det affald, 

der lægges kræfter i at sortere, ikke bagefter blandes sammen og ender med at 

blive forbrændt eller affaldsbehandlet i lande, der ikke har de nødvendige res-

sourcer og kapacitet til det. Kommunerne spiller her en afgørende rolle i at sikre, 

at danskerne har denne tillid. Kommunerne skal kunne dokumentere, hvor bor-

gernes affald bliver af, og hvor og hvordan det bliver genanvendt. Aftalepartierne 

er samtidig enige om, at der skal arbejdes for at ændre de europæiske regler om 

transport af affald, så de sikrer, at europæisk affald håndteres i Europa.  

 Der laves en ny model for affaldstilsyn, så forbrænding af genanvendeligt affald 

undgås. Det skal være et nyt og forbedret affaldstilsyn i forhold til det, vi har i 

dag. Affaldstilsynet skal sikre, at erhvervet overholder eksisterende krav om kil-

desortering af genanvendeligt affald. Den nye tilsynsmodel skal være risikobase-

ret, så kræfter målrettes de steder, hvor det i dag halter mest med tilsynet. Det 

kan fx være på modtagekontrollen, som bør udføres på forbrændingsanlæggene 

for at sikre, at genanvendeligt affald ikke forbrændes. Det kan fx også være kon-

trol med eksport af dansk affald. Den konkrete udmøntning af den nye model 

for affaldstilsynet besluttes i 2021. Aftalepartierne inddrages.  

 Der sikres et skærpet økonomisk tilsyn således, at der sikres gennemsigtighed, 

lige konkurrencevilkår og effektive priser i affaldssektoren. Tilsynet gebyrfinan-

sieres og varetages af Forsyningstilsynet. 
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V. Mindre forbrænding og mindre import af affald til forbrænding.  

Der er i dag for mange forbrændingsanlæg, som importerer affald fra udlandet til for-

brænding i Danmark. I takt med at de danske affaldsmængder falder og genanvendelsen 

stiger, vil behovet for at forbrænde dansk affald blive mindre.  

Mens forbrænding af affald historisk har været en vigtig del af vores energiudnyttelse, idet 

affaldet har fortrængt andre fossile kilder, som fx kul, olie og gas i varme- og strømpro-

duktionen, er affald nu i sig selv på vej til at blive den største fossile varme- og energikilde 

i 2030.  

I dag har Danmark 23 forbrændingsanlæg, men i fremtiden vil der være behov for langt 

færre. De tilbageværende anlæg skal – sammen med industrien - håndtere den resterende 

mængde dansk affald, som enten ikke kan genanvendes, eller som er miljømæssigt ufor-

svarlig at genanvende, eksempelvis på grund af indhold af problematiske stoffer. Aftale-

partierne noterer sig, at genanvendeligt affald skal genanvendes og ikke må forbrændes. 

Samtidig noterer aftalepartierne sig, at forbrændingsanlæggene kan vælge at operere med 

højere miljøkrav end de miljøkrav, som er fastlagt i reguleringen, og at aftalen ikke ændrer 

på kommunernes kontrol med affaldsforbrændingsanlæggene.  

Aftalepartierne er enige om, at der skal foretages en kontrolleret nedlukning af forbræn-

dingskapacitet i Danmark ved, at kapaciteten tilpasses de danske affaldsmængder. Det 

skal sikres, at det danske forbrændingsegnede affald, der ikke kan genanvendes, så vidt 

muligt forbrændes i Danmark, således at alle kommuner og virksomheder kan komme af 

med deres forbrændingsegnede affald. Aftalepartierne er desuden enige om, at affaldssek-

toren fremover skal leve op til anbefalingerne i Statens ejerskabspolitik. Samtidig er aftale-

partierne enige om at afsætte en pulje på i alt 200 mio. kr. til at kompensere kommunerne 

for strandede omkostninger. Udbetaling fra puljen skal ske efter afvikling af et affaldsfor-

brændingsanlæg med et beløb på op til 70 pct. af et tab. Puljen skal dække strandede om-

kostninger i anlæg, som lukker som følge af tilpasningen i forbrændingskapaciteten i hen-

hold til de nationale mængder, jf. nedenstående kapacitetsloft. Viser det sig, at puljen ikke 

er tilstrækkelig, indkaldes aftalekredsen til at drøfte en forøgelse af puljen. 

Aftalepartierne enige om, at anmode KL om at udarbejde en konkret plan for tilpasning 

af kapaciteten inden for følgende rammer: 

 Der fastsættes et kapacitetsloft svarende til udviklingen i danske affaldsmængder, 

der forventes reduceret med 30 pct. i 2030 set i forhold til i dag. Det betyder, at 

den samlede danske miljøgodkendte kapacitet til forbrænding af affald (iht. Mil-

jøbeskyttelseslovens kap. 5) skal nedbringes til de nationale affaldsmængder frem 

mod 2030, som fremskrevet af Miljø- og Fødevareministeriet. (Den aktuelle ka-

pacitet er 3,95 mio. tons, mens de forventede nationale affaldsmængder til for-

brænding på de multifyrede og dedikerede affaldsforbrændingsanlæg i 2030 er 2,6 

mio. tons). 

 Planen skal opliste anlæg til nedlukning iht. ovenstående kapacitetsloft.  

 Planen skal sikre, at de miljømæssigt dårligste anlæg lukker.  
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 Planen skal tage højde for varme- og elforsyningsloven, som sikrer, at affaldsfor-

brændingsanlæg ikke kan lukke, uden der kan findes alternativt varmegrundlag, 

hvilket muliggør en hensigtsmæssig varmeplanlægning og elforsyningssikkerhed.  

 Planen skal sikre en effektiv fordeling af affaldsmængder mellem anlæggene.  

 Planen skal sikre, at de mindst effektive anlæg lukkes. Planen for lukning af de 

mindst effektive anlæg vurderes af Forsyningstilsynet.  

 Derudover indføres en økonomisk regulering og effektiviseringskrav samt et uaf-

hængigt økonomisk tilsyn med sektoren i Forsyningstilsynet, som ud fra ram-

merne i nærværende aftale skal vurdere effektiviseringspotentialet i sektoren, og 

sikre at effektiviseringspotentialet realiseres til gavn for forbrugere og virksomhe-

der. Tilsynet gebyrfinansieres. Reguleringen skal ikke hindre investeringer i effek-

tiv teknologiudvikling og innovation. Tidligere analyser har vurderet effektivise-

ringspotentialet i sektoren til 400-600 mio. kr. årligt. Potentialet genberegnes af 

Forsyningstilsynet.  

 Planen og finansieringen af sektoren skal være lovmedholdelig. Dette vurderes af 

en uafhængig juridisk rådgiver udpeget af Energistyrelsen i forhold til at sikre 

overholdelse af national ret og EU-ret, herunder konkurrenceret, EU’s in house-

regler, regler om fri bevægelighed og det EU-retlige forurener betaler-princip 

samt Statsstøttesekretariatet i forhold til overholdelse af EU's statsstøtteregler.  

 Planen skal give mulighed for, at kommuner uden ejerskab til forbrændingsanlæg, 

fortsat kan udbyde deres affald til håndtering.  

 Der skal være en klar og gennemsigtig organisatorisk ansvarsfordeling mellem 

kommune og forbrændingsanlægget, der understøtter, at anlægget drives ud fra et 

armslængdeprincip, så ansvar for daglig drift er placeret hos bestyrelse og direk-

tion i anlægget. Ligeledes skal der være klar og gennemsigtig adskillelse af kom-

munens og anlæggets økonomi. Derfor skal forbrændingsanlæg udskilles fra den 

kommunale forvaltning. Derudover indføres selskabsskat. 

 Der skal opstilles indikatorer, der kan skabe transparens i, at ovenstående krav 

efterleves og årlig afrapportering af effekt til aftalekreds.  

 Planen skal implementeres af kommunerne og samtidig omsættes til lovgivning 

med henblik på at sikre myndighedernes håndhævelse heraf.  

 Eventuelle implementerings- og driftsomkostninger finansieres af kommunerne.  

Ovenstående punkter udgør en tjekliste, som alle skal kunne godkendes af den relevante 

myndighed under hensyn til principper om armslængde og under hensyn til opfyldelse af 

de øvrige kriterier. Energistyrelsen vil samle og konsolidere vurderingen på baggrund af 

de enkelte delelementer. Vurderingen vil være rent administrativ og kan ikke omgøres af 

aftalepartierne eller de relevante ministre. KL’s model skal fremsendes til myndighedernes 

godkendelse senest d. 1. januar 2021. Aftalepartierne orienteres om vurderingen d. 15. fe-

bruar 2021.  
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Såfremt modellen ikke godkendes, er aftalepartierne enige om, at der automatisk iværk-

sættes en løsning, som er skitseret nedenfor. Løsningen baserer sig på, at forbrændingsan-

læggene skal konkurrere om affaldet, så det behandles, hvor det kan gøres mest miljørig-

tigt, bedst og billigst. For at opnå at det er de mindst miljørigtige anlæg, som lukker som 

følge af konkurrencen, er aftalepartierne i denne model enige om at stramme de gældende 

miljøkrav til forbrændingsanlæggene. 

Denne løsning til reduktion af affaldsforbrænding vil have gradvis effekt på den samlede 

kapacitetstilpasning frem mod 2030. Aftalepartierne noterer sig på den baggrund, at kom-

munerne vil have den fornødne tid til at foretage nødvendige investeringer i alternative, 

bæredygtige og CO2-neutrale varme- og energikilder. Derudover noterer aftalepartierne 

sig, at varme- og elforsyningsloven sikrer, at affaldsforbrændingsanlæg ikke kan lukke 

uden, at der findes alternativt varmegrundlag.  

Aftalepartierne er enige om, at en udbudsbaseret model indeholder følgende elementer, 

som sættes i værk, såfremt planen fra KL ikke lever op til ovenstående kriterier, og for-

pligter sig til at stemme for de lovforslag, der udmønter indholdet: 

 Der fastsættes et kapacitetsloft svarende til udviklingen i danske affaldsmængder, 

der forventes reduceret med 30 pct. i 2030 set i forhold til i dag. Det betyder, at 

den samlede danske miljøgodkendte kapacitet til forbrænding af affald (iht. Mil-

jøbeskyttelseslovens kap. 5) skal nedbringes til de nationale affaldsmængder frem 

mod 2030, som fremskrevet af Miljø- og Fødevareministeriet. (Den aktuelle ka-

pacitet er 3,95 mio. tons, mens de forventede nationale affaldsmængder til for-

brænding på de multifyrede og dedikerede affaldsforbrændingsanlæg i 2030 er 2,6 

mio. tons). 

 Miljøkrav til forbrændingsanlæggene strammes, så anlæg, der halter bagefter mil-

jømæssigt, enten investerer i teknologiske forbedringer eller lukker. Der tages 

forbehold for, at stramningerne forudsætter en forudgående analyse af hvilke 

miljøparametre, der skal strammes, samt en juridisk afklaring af mulighederne.  

 Med henblik på at sikre en kapacitetstilpasning stilles der krav til kommunerne 

om udbud af behandlingen af det forbrændingsegnede husholdningsaffald. Sam-

tidig ophæves kommunernes ret til at anvise forbrændingsegnet erhvervsaffald.  

 Udviklingen i importen og forbrændingskapaciteten monitoreres og afrapporte-

res løbende til aftalekredsen.  

 Såfremt kapacitetsudviklingen ikke udvikler sig i takt med affaldsmængderne, 

indføres en afgift på forbrænding (fx pr. ton affald til forbrænding eller målrettet 

plastik), med mindre et alternativt virkemiddel viser sig at være bedre egnet, her-

under fx CO2-krav eller krav til plastikindhold i det sorterede affald til forbræn-

ding. Der igangsættes derfor analyser af afgifterne på affaldsområdet samt mulig-

heden for at lave hhv. et CO2-krav eller krav til plastindhold i det sorterede affald 

til forbrænding.  
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 Kommunerne vil fortsat kunne eje og drive affaldsforbrændingsanlæg men på 

lige konkurrencevilkår. De kommunale affaldsforbrændingsanlæg skal derfor ud-

skilles fra kommunerne og selskabsgøres for at sikre gennemsigtighed og arms-

længde fra kommunerne.   

 Der indføres en undtagelse for ikke-brofaste øer, hvor kommuner fortsat kan 

indsamle og behandle alt forbrændingsegnet affald. 

 Affaldsforbrændingsanlæggenes eksisterende kommunale lån i KommuneKredit 

vil kunne fortsætte til udløb under forudsætning af, at de lever op til gældende 

regler for kommunal garantistillelse, herunder betaling af en markedskonform ga-

rantiprovision. Det er en forudsætning for låneordningen, at den ikke giver an-

ledning til indsigelser fra EU-Kommissionen vedrørende statsstøtte. Regeringen 

vil i dialog med EU-Kommissionen understøtte, at kommunernes lån kan fort-

sætte til udløb. Såfremt det viser sig, at forudsætningen falder, drøftes håndterin-

gen heraf i aftalekredsen.   

 Nye lån optages på markedsmæssige vilkår med mulighed for kommunal garanti-

stillelse mod betaling af en markedskonform garantiprovision.  

 Det skal sikres, at kommunerne forsat har majoritetskontrol med de eksisterende 

kommunale affaldsforbrændingsanlæg. 

VI. Mindre affald og mere cirkulær økonomi 

Aftalepartierne er enige om, at Danmark også har et globalt ansvar for at reducere belast-

ningen af naturens ressourcer og de CO2-udledninger, som forbruget medfører globalt. 

Højt ressourceforbrug er tæt forbundet med CO2-udledninger. Det anslås, at knap halv-

delen af de globale CO2-udledninger og over 90 pct. af det globale tab af biodiversitet 

forårsages af udvinding og forarbejdning af naturressourcer. 

Et håndtag til at reducere ressourceforbruget på en måde, der både gavner miljø, klima og 

vækst, er at omstille fra en lineær til en cirkulær økonomi. 

Aftalepartierne er på den baggrund enige om følgende: 

 Det gøres muligt for danskerne at aflevere mere affald direkte til virksomheder, 

som kan bruge det i deres produktion af nye produkter eller forberede det til 

genbrug eller genanvendelse. Det sikres bl.a. ved, at reglerne for frivillige tilbage-

tagningsordninger i 2020 forenkles. 

 

 Genbrugspladserne vil fremadrettet fortsat være et centralt led i at sikre så meget 

genbrug og genanvendelse som muligt, og kommunerne vil fortsat skulle drive 

genbrugspladserne. Flere kommuner har allerede i dag et område, hvor borgerne 

kan stille ting til genbrug. Fremadrettet forpligtes alle kommunale genbrugsplad-

ser til at stille et sådant område, container el. lign. til rådighed, hvor borgerne kan 

levere genstande til direkte genbrug. Genstandene skal først gøres tilgængelige 

for private aktører, herunder frivillige organisationer og borgere. De genstande, 

som ikke afsættes, må kommunerne afsætte i kommunale genbrugsbutikker eller 
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til socioøkonomiske virksomheder. Kommunerne forpligtes til at inddrage de fri-

villige organisationer i den lokale kommunale udmøntning af initiativet. 

 

 Aftalepartierne noterer sig, at de frivillige velgørende organisationer gør et stort 

og vigtigt arbejde med at sikre mere genbrug og dermed nedbringe affaldsmæng-

derne. Aftalepartierne ønsker at fremme genbrug ved at fritage de frivillige velgø-

rende organisationer for affaldsgebyrer, når de bruger genbrugspladsen, såfremt 

det er i overensstemmelse med forureneren betaler-princippet og statsstøttereg-

lerne. Der indledes i nødvendigt omfang dialog med EU-Kommissionen om løs-

ningerne. Aftalepartierne orienteres om udviklingen i sagen.  

 

 Der er et stort potentiale for affaldsreduktion og mere genbrug og genanvendelse 

i byggesektoren. Der indføres derfor i 2023 krav om standardiserede nedriv-

ningsplaner og kompetencekrav til selektiv nedrivning af byggerier, så værdifulde 

materialer i højere grad end i dag, genbruges og genanvendes, før de nyttiggøres 

som fx fyld under veje eller i støjvolde.  

 Aftalepartierne noterer sig, at der pt. foregår en afdækning af mulighederne for, 

samt fordele og ulemper ved, at ændre ordningen for ”Nej tak til reklamer” til en 

”Ja tak”-ordning. Erhvervsministeren indkalder aftalepartierne til møde med 

henblik på drøftelse heraf, når afdækningsarbejdet er færdiggjort. 

 For yderligere at reducere affaldsmængderne og dermed knække affaldskurven, 

skal Danmark arbejde for EU-Kommissionens forventede forslag til kvantitative 

affaldsreduktionsmål, som bl.a. forventes at skulle måles på mængden af 

madspild og mængden af genbrug. Aftalepartierne forelægges årligt danske afrap-

porteringer af affaldsmængder til EU, og der gives en årlig status på initiativerne i 

den nationale affaldsplan.  

VII. En energi -og klimaneutral vandsektor  

Dansk vandteknologi kan bidrage til at løse globale klimaudfordringer. Derfor er det vig-

tigt, at den danske vandsektor fortsat går forrest, herunder i forhold til at blive energi- og 

klimaneutral. Den primære drivhusgasudledning fra spildevandssektoren stammer fra lat-

tergasudledninger i forbindelse med rensningsprocessen. Incitamenterne til at gøre det 

rigtige mangler i dag, og der er et behov for at nytænke reguleringen. På spildevandsområ-

det er der endvidere den udfordring, at en del fosfor går tabt, når spildevandsselskaberne 

forbrænder spildevandsslammet. Fosfor er en knap ressource og en vigtig ressource for 

blandt andet landbruget. Endelig er der i Danmark et højt kalkindhold i drikkevandet 

flere steder. Det betyder blandt andet, at vaskemaskinen og elkogeren bruger mere energi, 

og at levetiden på produkterne forkortes væsentligt.  

Aftalepartierne er på den baggrund enige om følgende: 

 Der indføres grænseværdier for renseanlæggenes lattergasemissioner for rensean-

læg, der renser spildevand svarende til 30.000 personers udledning (PE). Dermed 

omfatter grænseværdierne ca. 65 pct. af spildevandsmængden og 75 pct. af latter-

gasemissionerne fra processen. På baggrund af erfaringerne drøftes det senest i 

Punkt 9, Bilag 1: Aftale om Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi, juni 2020



15 

 

2025 med aftalepartierne, om grænsen skal sættes ned fra 30.000 personers ud-

ledning (PE) til et lavere niveau. Der gennemføres derudover en analyse af driv-

husgasudledninger fra spildevandsoverløb. 

 Det afklares, hvordan den økonomiske regulering af sektoren kan indrettes, så 

spildevandsselskaberne på en effektiv måde får styrket økonomisk incitament til 

at genanvende fosforen i slam og spildevand.  

 Der udarbejdes en vejledning om, hvordan blødgøring (fjernelse af kalk) kan im-

plementeres i eksisterende drikkevandsforsyninger. Der laves en evaluering i 

2024, hvorved det bl.a. vurderes, om der fortsat eksisterer forsyninger med po-

tentiale for blødgøring. Samtidig undersøges om den økonomiske regulering på 

uhensigtsmæssig vis forhindrer, at samfundsøkonomisk gavnlig blødgøring 

iværksættes.  

Endelig skal der ske følgende for at understøtte målet om en energi- og klimaneutral 

vandsektor: 

 Undersøges om den økonomiske regulering kan indrettes, så drikke- og spilde-

vandsselskaber får stærkere incitamenter til at udnytte egne ressourcer effektivt til 

gavn for forbrugerne, herunder blandt andet i forhold til forgasning. Understøt-

telse af ressourceeffektivitet skal have fokus på teknologineutralitet.   

 Gennemføres en ”Parismodel for en energi- og klimaneutral vandsektor”. Mo-

dellen indebærer, at Miljø- og Fødevareministeriet beder alle drikke- og spilde-

vandselskaber, omfattet af vandsektorloven, melde deres ambitioner i forhold til 

energiforbrug, energiproduktion, CO2-emissioner, lattergas-emissioner og metan-

emissioner frem mod 2030 ind til Miljøstyrelsen. 

 Undersøges det, hvad en konsolidering af sektoren vil have af effekter for sekto-

rens omkostningsniveau, miljø- og klimaaftryk, eksport af dansk miljøteknologi 

og forbrugerinddragelse. 

 
VIII. Yderligere initiativer frem mod en klimaneutral affaldssektor 

Ovennævnte tiltag (afsnit I-VI) forventes at reducere de nationale CO2-udledninger med 

ca. 0,7 mio. tons og give ca. 65 pct. mindre plastikaffald i forbrændingsanlæggene i 2030, 

samt at reducere affaldsmængder og øge genanvendelsen. Aftalepartierne er enige om at 

igangsætte følgende yderligere initiativer, der kan anskueliggøre vejen mod en klimaneu-

tral affaldssektor og en reduktion på op til 80 pct. af plastikaffaldet i forbrændingsanlæg-

gene i 2030: 

 En analyse af, hvordan affaldsafgifterne kan bidrage til at understøtte yderligere 

CO2-reduktioner i affaldssektoren og omstillingen til cirkulær økonomi, herunder 

mindre affald og mere genanvendelse af særligt plast. 

 Der igangsættes et arbejde for at se på mulighederne for at øge andelen af genan-

vendt plastik i nye produkter.  
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 Der igangsættes et arbejde med afdækning af muligheder og konsekvenser for-

bundet med at iværksætte initiativer til at øge energiudnyttelsen på affaldsfor-

brændingsanlæggene.  

 Der igangsættes drøftelse af tiltag for at fremme Carbon Capture Storage (CCS) i 

regi af forhandlingerne om sektorhandlingsplan for energi og industri, hvilket li-

geledes kan være relevant i forhold til at fjerne den resterende CO2 fra affaldsfor-

brændingsanlæg.  

 Der etableres et partnerskab, som skal understøtte brugen af nye teknologier og 

digitale løsninger i affaldssektoren, som kan øge genanvendelsen af affald og fx 

bidrage til en højere kvalitet i de genanvendte ressourcer.  

 At Danmark arbejder aktivt for, at EU skal stoppe med at eksportere affald ud af 

EU, og støtter en ambitiøs revision af EU’s affaldstransportforordning.  

 På europæisk plan arbejdes der for at begrænse importen af plastik til afbrænding 

gennem støtte og opbakning til mere ambitiøse mål for genanvendelse af plastik i 

Europa, yderligere opbakning til finansiering af genanvendelseskapacitet i Eu-

ropa samt bedre design af produkter.  

 Der igangsættes en analyse og derefter tiltag med henblik på 20 pct. reduktion el-

ler større reduktion af drivhusgasudledningerne fra have-park affald. Analysen 

kigger bl.a. på reduktioner via pyrolyse.  

 Der igangsættes tiltag, som kan medføre lokale samfundsøkonomiske reduktions-

tiltag på deponier og affaldsbehandlingsanlæg. 

Aftalepartierne bemærker, at løsningerne i afsnit I-VIII i vid udstrækning lægger sig op af 
anbefalingerne fra regeringens klimapartnerskaber og Klimarådet.  
 
Offentlige finanser 
Aftalen finansieres af en omprioritering af en reserve afsat til opfølgning på grønne 
vækstteams på i alt 34,7 mio. kr. i 2021 og 2022. Løsningen indebærer et finansierings-
overskud i nogle år og et finansieringsunderskud i andre, således at udgifter og finansie-
ring samlet set balancerer i perioden 2020-2030. 
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Tabel 1 

Statsfinansielle konsekvenser 

 

Mio. kr. (2020-pl) 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Sum 

Initiativer             

Initiativer, administration, 
analyser mv. 1,3 10,7 11,6 6,4 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 34,0 

Provenumæssige konse-
kvenser 0,0 0,0 0,0 0,0 -50 -50 -50 30 -10 60 70 0,0 

I alt 1,3 10,7 11,6 6,4 -49,0 -49,5 -49,5 30,5 -9,5 60,5 70,5 34,0 

             

Finansiering             

Omprioritering af pulje til 
opfølgning på grønne 
vækstteams 0,0 17,5 17,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34,7 

I alt 0,0 17,5 17,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34,7 

             

I alt (balance) 1,3 -6,8 -5,6 6,4 -49,0 -49,5 -49,5 30,5 -9,5 60,5 70,5 -0,7 

Anm.: Et negativt fortegn er en gevinst.  Der er afrundet til nærmeste 10 mio. kr. for mer- og mindreprovenu.  
 

 

Aftalens karakter og udmøntning 

Aftalen indeholder elementer, som er omfattet af forlig, mens andre elementer har karak-
ter af stemmeaftale. Parterne er enige om, at følgende dele af aftalen er omfattet af forlig: 

 Afsnit IV om organiseringen af det genanvendelige affald 

 Afsnit V om organisering af det forbrændingsegnede affald 

Resten af aftalen har karakter af en stemmeaftale. Aftalepartierne forpligter sig til at 
stemme for de lovforslag, der udmønter aftalens indhold. 
 
Denne aftale supplerer ”Aftale om organisering af affaldssektoren” fra 2007 og ”Aftale 
om en tilmeldeordning for virksomheders adgang til genbrugspladsen” fra 2011. 

 
Aftalepartierne orienteres årligt om aftalens implementering, og kan løbende drøfte og af-
tale supplerende og yderligere tiltag fx mhp. at finde yderligere CO2-reduktioner i affalds-
sektoren. 
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Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi 
Umiddelbare lokale konsekvenser 

 19. juni 2020 

 
Dette notat beskriver nogle af de umiddelbare konsekvenser for forbrugerne i Haderslev 
Kommune ved aftalen om Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi. 
 
Den konkrete udmøntning af aftalen afventer fortsat. Ligeledes er der på nuværende 
tidspunkt ikke gennemført grundigere analyser af aftalens konsekvenser, hvorfor notatet bør 
læses med et vist forbehold.  
 
Aftalens ambitioner er store, bl.a. er visionen at affaldssektoren skal være klimaneutral og at 
80 pct. af dansk plast skal udsorteres fra forbrændingen i 2030 samt at forsyningssektoren 
skal bidrage til at reducere de nationale drivhusgasudledninger med 70 pct. i 2030 i forhold 
til 1990. 

Øget og strømlinet affaldssortering 

Udpluk fra aftalen (s. 4-5) 

A. Indsamlingen af danskernes affald strømlines og øges ved at indføre krav til kommunerne 
om ens indsamling af 10 forskellige slags affald: mad-, papir-, pap-, metal-, glas-, plast-, 
tekstilaffald samt drikke- og fødevarekartonner, restaffald og farligt affald. Indsamlingen 
af affaldet skal foregå husstandsnært, men tage hensyn til forskellige boligtyper, herunder 
gennem mulighed for kombineret indsamling, så nogle typer affald kan indsamles 
sammen. Kravet skal gælde fra 1. juli 2021, tekstilaffald dog fra 2022. Eksisterende 
aftaler kan udløbe, dog skal ordninger med kombineret indsamling af metal-, glas- og 
plast udfases senest 1. januar 2025. I implementeringen af henteordningen for indsamling 
af tekstilaffald sikres det, at de frivillige velgørende organisationer får let adgang til 
tekstiler, der kan genbruges. 

B. Aftalepartierne er derudover enige om, at der parallelt med strømliningen skal ske 
omkostningsreduktioner, der som minimum udligner den samlede stigning i 
affaldsgebyret, således at borgerne generelt ikke vil opleve stigninger i gebyret på 
baggrund af strømliningen af affaldssorteringen. 

C. Der igangsættes derfor en analyse af, hvordan og med hvilke virkemidler, dette kan 
sikres. Analysens anbefalinger skal forelægge medio 2021, inden modellen for 
producentansvaret forhandles. Analysen skal blandt andet undersøge 
besparelsespotentialet ved, at kommunerne udnytter strømliningen til at opnå lavere 
priser ved at gå sammen i fælles udbud af indsamlingen og afsætningen af affaldet, samt 
vurdere mulige effekter ved at udbyde indsamlingen. Analysen skal derudover bl.a. se på 
mulige gevinster ved at etablere et økonomisk tilsyn og indtægtsrammeregulering af 
affaldsgebyret. 
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Lokal vurdering 

Ad A. Vi har i dag bl.a. følgende eksisterende aftaler, som kan udløbe, før de nye initiativer 
skal træde i kraft.  
Restaffald 
 Indsamling, udløb 30/4/21, kan forlænges med 1 år 
 Omlastning, udløb 31/12/21, kan forlænges med 2 år 
 Transport, udløb 30/9/2021, kan forlænges med 9 måneder 
 Forbrænding, 30/9/2021, kan forlænges med 1 år 
Genanvendeligt og deponi 
 Indsamling, 30/9/2021, kan forlænges med 2 år 
 Behandling, udløb 31/12/22, kan forlænges med 2 år 
 Omlastning, deponi, udløb 31/12/21, kan forlænges med 2 år 
Grundlæggende står vi med en opgave om at samle de mange kontrakter i færre og 
mere effektive kontrakter. 

Ad B. I Provas er opgaverne i dag i udbud, hvilket udfordrer muligheden for at opnå større 
besparelser gennem udbud. Opgaven hos os består i at finde samarbejdspartnere til 
fællesudbud, så vi kan opnå et større volumen uden at der knyttes større kompleksitet 
til opgaverne. 

Ad C. Regulering af monopolvirksomheder er nødvendigt, men det er ikke vores indtryk, at 
det øgede bureaukrati der følger med et statsligt økonomisk tilsyn og 
indtægtsrammeregulering nødvendigvis giver lavere priser. 
 
Den eksisterende regulering på vand- og spildevandsområdet er svært gennemskuelig. 
Direkte udfordret på denne problemstilling svarede vicedirektør i Konkurrence- og 
forbrugerstyrelsen Jacob Schaumburg-Müller i februar, at hvis vi ikke kunne forstå 
styrelsens bureaukrati måtte vi i vandselskaberne ansætte nogle flere og dygtigere folk. 

En stærk genanvendelsessektor 

Udpluk fra aftalen 

A. Der sikres et skærpet økonomisk tilsyn således, at der sikres gennemsigtighed, lige 
konkurrencevilkår og effektive priser i affaldssektoren. Tilsynet gebyrfinansieres og 
varetages af Forsyningstilsynet. 

Lokal vurdering  

Ad A. Som tidligere nævnt er det ikke vores indtryk, at øget bureaukrati nødvendigvis er en 
fordel for forbrugerne.  

Mindre affald og mere cirkulær økonomi 

Udpluk fra aftalen 

A. Genbrugspladserne vil fremadrettet fortsat være et centralt led i at sikre så meget 
genbrug og genanvendelse som muligt, og kommunerne vil fortsat skulle drive 
genbrugspladserne. Flere kommuner har allerede i dag et område, hvor borgerne kan stille 
ting til genbrug. Fremadrettet forpligtes alle kommunale genbrugspladser til at stille et 
sådant område, container el. lign. til rådighed, hvor borgerne kan levere genstande til 
direkte genbrug. Genstandene skal først gøres tilgængelige for private aktører, herunder 
frivillige organisationer og borgere. De genstande, som ikke afsættes, må kommunerne 
afsætte i kommunale genbrugsbutikker eller til socioøkonomiske virksomheder. 
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Kommunerne forpligtes til at inddrage de frivillige organisationer i den lokale kommunale 
udmøntning af initiativet. 

B. Aftalepartierne noterer sig, at de frivillige velgørende organisationer gør et stort og vigtigt 
arbejde med at sikre mere genbrug og dermed nedbringe affaldsmængderne. 
Aftalepartierne ønsker at fremme genbrug ved at fritage de frivillige velgørende 
organisationer for affaldsgebyrer, når de bruger genbrugspladsen, såfremt det er i 
overensstemmelse med forureneren betaler-princippet og statsstøttereglerne. Der indledes 
i nødvendigt omfang dialog med EU-Kommissionen om løsningerne. Aftalepartierne 
orienteres om udviklingen i sagen. 

Lokal vurdering 

Ad A. Det præciseres i aftalen, at kommunerne fortsat skal drive genbrugspladser. Vi har i 
dag et tæt samarbejde med de frivillige organisationer, som med afsæt i aftalen vil 
blive udbygget. Samtidig har vi fået et særskilt fokus på at afdække mulighederne ved 
genbrugsbutikken på den nye genbrugsplads i Haderslev. 

Ad B. Det præciseres i aftalen, at de frivillige organisationer i dag skal betale for at aflevere 
effekter på genbrugspladserne. Aftalen lægger op til, at omkostningen for de frivillige 
organisationers brug af genbrugspladserne i fremtiden skal betales af andre. 

En energi- og klimaneutral vandsektor 

Udpluk fra aftalen 

Dansk vandteknologi kan bidrage til at løse globale klimaudfordringer. Derfor er det vigtigt, 
at den danske vandsektor fortsat går forrest, herunder i forhold til at blive energi- og 
klimaneutral. Den primære drivhusgasudledning fra spildevandssektoren stammer fra 
lattergasudledninger i forbindelse med rensningsprocessen. Incitamenterne til at gøre det 
rigtige mangler i dag, og der er et behov for at nytænke reguleringen. På 
spildevandsområdet er der endvidere den udfordring, at en del fosfor går tabt, når 
spildevandsselskaberne forbrænder spildevandsslammet. Fosfor er en knap ressource og en 
vigtig ressource for blandt andet landbruget. Endelig er der i Danmark et højt kalkindhold i 
drikkevandet flere steder. Det betyder blandt andet, at vaskemaskinen og elkogeren bruger 
mere energi, og at levetiden på produkterne forkortes væsentligt. 
Aftalepartierne er på den baggrund enige om følgende: 
A. Der indføres grænseværdier for renseanlæggenes lattergasemissioner for renseanlæg, der 

renser spildevand svarende til 30.000 personers udledning (PE). Dermed omfatter 
grænseværdierne ca. 65 pct. af spildevandsmængden og 75 pct. af latter-gasemissionerne 
fra processen. På baggrund af erfaringerne drøftes det senest i 2025 med aftalepartierne, 
om grænsen skal sættes ned fra 30.000 personers udledning (PE) til et lavere niveau. Der 
gennemføres derudover en analyse af drivhusgasudledninger fra spildevandsoverløb. 

B. Det afklares, hvordan den økonomiske regulering af sektoren kan indrettes, så 
spildevandsselskaberne på en effektiv måde får styrket økonomisk incitament til at 
genanvende fosforen i slam og spildevand. 

C. Der udarbejdes en vejledning om, hvordan blødgøring (fjernelse af kalk) kan 
implementeres i eksisterende drikkevandsforsyninger. Der laves en evaluering i 2024, 
hvorved det bl.a. vurderes, om der fortsat eksisterer forsyninger med potentiale for 
blødgøring. Samtidig undersøges om den økonomiske regulering på uhensigtsmæssig vis 
forhindrer, at samfundsøkonomisk gavnlig blødgøring iværksættes. 

 
Endelig skal der ske følgende for at understøtte målet om en energi- og klimaneutral 
vandsektor: 
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D. Undersøges om den økonomiske regulering kan indrettes, så drikke- og 
spildevandsselskaber får stærkere incitamenter til at udnytte egne ressourcer effektivt til 
gavn for forbrugerne, herunder blandt andet i forhold til forgasning. Understøttelse af 
ressourceeffektivitet skal have fokus på teknologineutralitet. 

E. Gennemføres en ”Parismodel for en energi- og klimaneutral vandsektor”. Modellen 
indebærer, at Miljø- og Fødevareministeriet beder alle drikke- og spildevandselskaber, 
omfattet af vandsektorloven, melde deres ambitioner i forhold til energiforbrug, 
energiproduktion, CO2-emissioner, lattergas-emissioner og metan-emissioner frem mod 
2030 ind til Miljøstyrelsen. 

F. Undersøges det, hvad en konsolidering af sektoren vil have af effekter for sektorens 
omkostningsniveau, miljø- og klimaaftryk, eksport af dansk miljøteknologi og 
forbrugerinddragelse. 

Lokal vurdering 

Ad A. Vi kan forvente at vi får grænseværdier/krav til hvor meget lattergas vi må udlede fra 
Haderslev Renseanlæg. Vores øvrige renseanlæg er under de nævnte 30.000 PE. 
 
Det er ikke præciseret hvilke grænseværdier der arbejdes med. Men vi ved at 
Miljøstyrelsen har fået til opgave at lave en model for hvordan vi kan pålægges en 
emissionsafgift. På baggrund af model og grænseværdier kan vi overveje selv at 
etablere måling af lattergas og lave optimering for at reducere emissionerne. 
 
Det er vores umiddelbare vurdering, at emissionen fra de enkelte renseanlæg, er meget 
forskellige. Nogen anlæg har stort potentiale for at reducere emissionerne, andre har 
ingen.  
 
Lattergas tæller 300 gang så meget som CO2 i klimaregnskabet, hvilket er baggrunden 
for det store fokus. 

Ad B. Med de nuværende kvalitetskrav til slam har vi mulighed for at fortsætte udbringelsen 
af slam på landbrugsjord. I Provas har vi derfor direkte genanvendelse af fosfor i 
spildevand og slam. Vi forventer derfor ikke at en økonomisk regulering vil ramme os. 

Ad C. I Vojens har vi blødt vand, hvorfor der ikke der vil blive stillet krav om blødgøring. I 
Haderslev har vi derimod middelhårdt vand. Hårdheden i Haderslev er ikke i nærheden 
af hvad de eksempelvis har i Københavnsområdet, hvor fx er etableret 
blødgøringsanlæg på en række vandværker for at nedbringe hårdheden til et niveau 
som det vi har i Haderslev.  
Vores vurdering er, at hårdheden på vandet i Haderslev ligger på grænsen til om det er 
samfundsøkonomisk rentabelt at iværksætte blødgøring. 

Ad D. I Provas har man tidligere udvundet biogas af spildevandsslammet, hvilket stoppede i 
forbindelse med at det eksisterende biogasanlæg skulle hovedrenoveres og en aktuel 
businesscase viste, at det økonomisk ikke var rentabelt at fortsætte med 
biogasproduktionen. En ny økonomisk regulering kan betyde, at vi skal genberegne 
businesscasen for produktion af biogas og andre muligheder for bedre udnyttelse af 
ressourcer. 

Ad E. Endelig skal vi fastsætte energi- og klimamål for vand- og spildevandshåndteringen. 
Dette arbejde vil vi starte op på ved seminaret i august. 

Ad F. Staten er generelt optaget af konsolidering (centralisering) i forsyningssektoren. Det er 
et forhold, som jeg har drøftet med kontorchefen for Forsyningssekretariatet af flere 
omgange – vi har umiddelbart ikke samme perspektiv.  
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Kort fortalt er statens rationale, at store renseanlæg, der håndterer store mængder 
spildevand, gør det væsentligt billigere, end små anlæg. Derfor er det i statens 
perspektiv en fordel, at spildevandsselskaber lægges sammen, så de opnår et stort 
spildevandsvolumen. Skulle vi opnå samme indbyggervolumen, som håndteres i 
hovedstadsområdet, skulle spildevandet i Region Syddanmark håndteres på 8 
renseanlæg, hvilket ville kræve opbygningen af en helt ny og meget driftstung 
infrastruktur. 
 
Der er oplagt et økonomisk rationale i administrative sammenlægninger, som dog kan 
opnås af flere veje 
 Fælleskommunale forsyningsselskaber – dvs. en fusion med forsyningsselskaberne i 

nabokommunerne eller fx hele regionen. Forsyningssekretariatet har lavet en 
analyse, som viser at 3 ud af 5 sammenlægninger har medført lavere omkostninger. 
Fælleskommunale forsyningsselskaber skaber større afstand til ejerkredsen og 
forbrugerne. 

 Multiforsyninger, hvor samme selskab fx håndterer fjernvarme, affald, vand og 
spildevand – dvs. en fusion mellem fjernvarmeselskaberne i Haderslev, Vojens og 
Gram samt Provas og f.eks. flere af kommunens mindre vandværker. Herved opnås 
stordriftens administrative fordele uden at en unødvendig kompleksitet opbygges 
grundet forskellige ejerinteresser og større afstand mellem ejer og selskab 

 Tættere samarbejde med kommunen, hvor en større del af stabsopgaver og 
administrative funktioner mod betaling løses i kommunen – som det fx kendes fra 
Brand & Redning Sønderjylland og Museum Sønderjylland, hvor en af de deltagende 
kommuner håndterer en stor del af de administrative funktioner.  
 
Opgaver som fx økonomi, jura, HR, kommunikation og topledelse mod betaling 
kunne løses af tilsvarende funktioner i Haderslev Kommune, hvorved fx stillingerne 
som direktør og økonomichef kunne nedlægges sammen med en række af 
koncernens øvrige administrative stillinger.  
 
I Ikast-Brande ledes forsyningsselskabet fx af en afdelingschef samtidig med at 
direktørfunktionen varetages af kommunens tekniske direktør med 200 timer/år. 
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Sammenfatning 

Vandsektoren består af naturlige monopoler. Det betyder, at vand- og spildevandsselskaber 

ikke er udsat for konkurrence. De risikerer derfor ikke at miste deres kunder til konkurrenter 

med bedre kvalitet eller lavere pris. Manglende konkurrence fører typisk til lavere kvalitet og 

højere priser, fordi virksomheden ikke er tvunget til hele tiden at være på tæerne for at blive 

på markedet eller vinde markedsandele.  

Et effektiviseringspotentiale frem til 2030 består af to elementer. For det første et efterslæb, 

der skal indhentes. For det andet ved, at der fremover forventes en fortsat produktivitetsud-

vikling, som monopolselskaber også skal følge med. Hvis ikke selskaberne realiserer disse po-

tentialer skal kunderne – husholdninger og virksomheder – betale mere for deres vand. 

Effektiviseringspotentialet i vandsektoren er i denne analyse opgjort til omkring 3,9 mia. kr. 

samlet for perioden 2020-2030. Dette dækker over et effektiviseringspotentiale på ca. 3,1 mia. 

kr. inden for spildevandssektoren og på ca. 0,75 mia. kr. inden for drikkevandssektoren. Det 

samlede estimerede effektiviseringspotentiale er et usikkert men konservativt skøn, da en 

række mulige bidrag til yderligere effektiviseringspotentiale er udeladt blandt andet som følge 

af manglende data. Der er desuden taget en række forsigtighedshensyn, fx til hvor hurtigt sel-

skaberne investerer i ny teknologi eller konsoliderer.  

Det skønnede effektiviseringspotentiale ligger i omegnen af, hvad der tidligere er identifice-

ret.
1
 I 2013 blev der fundet et potentiale mellem 1,8-5,0 mia. kr.

2
 Der blev med afsæt heri op-

nået politisk enighed om at indhente minimum 1,3 mia. kr. i 2020. I 2016 blev der fundet et ef-

fektiviseringspotentiale på 2,5-3,0 mia. kr.
3
, og på denne baggrund besluttede et bredt politisk 

flertal at indhente 2,5 mia. kr. i 2025. Denne analyse anvender en lidt anden tilgang end tidli-

gere analyser, og ser for første gang på effektiviseringspotentialet frem til 2030. Potentialet 

svarer til en omkostningsbesparelse på omkring 3 pct. om året i gennemsnit. 

Effektiviseringspotentialet er i denne analyse forsøgt identificeret gennem fem kilder: (1) de 

ineffektive vandselskabers nuværende effektiviseringspotentiale fra benchmarkingen (sektor-

internt efterslæb), (2) øget konsolidering, (3) lavere løn svarende til det konkurrenceudsatte 

niveau (4) investeringer i billigere og mere effektiv eksisterende teknologi og (5) den forven-

tede produktivitetsudvikling i en sammenlignelig del af den konkurrenceudsatte danske øko-

nomi frem til 2030, som vandsektoren skal følge med og udnytte mulighederne i.  

Effektiviseringskrav til selskabernes omkostninger er ikke en hindring for, at selskaberne kan 

håndtere nye udfordringer som for eksempel at mindske udledningen af drivhusgasser og ud-

føre klimatilpasning. Tværtimod bidrager effektiviseringskravene til, at vandsektoren kan løse 

 

 

__________________ 

1
 Se oversigt over tidligere analyser af effektiviseringspotentialet i den danske vandsektor i boks 2.2 på side 13 

2
 Deloitte (2013) Evaluering af vandsektorloven. Deloitte regnede ikke på effektiviseringspotentialet på investeringer, men fandt 

et driftspotentiale på omkring 1,1-1,4 mia. kr. og et konsolideringspotentiale mellem 0,7-3,6 mia. kr. afhængigt af, hvor ambitiøs 

en konsolidering man ønskede. 
3
 McKinsey og Struensee (2016) Forsyningssektorens effektiviseringspotentiale 
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nye opgaver, uden at vandregningen stiger unødigt for husholdninger og erhvervsliv. Flere af 

de nævnte kilder til effektivisering kan desuden give mulighed for, at der kan leveres højere 

forsyningssikkerhed, højere og mere bæredygtig kvalitet og større CO2-reduktioner end i dag. 

Der er samlet set også rigelig kapital og gode finansieringsmuligheder i sektoren. Det er såle-

des vurderingen, at potentialet kan realiseres under fuld hensyntagen til grøn omstilling, fort-

sat høj forsyningssikkerhed, høj kundeservice og fortsat teknologiudvikling.  

Helt overordnet er der to måder at indhente både efterslæbet og det løbende potentiale på: 

Udnyttelse af ny teknologi og ved bedre organisering af arbejdet. Teknologiudvikling inklude-

rer eksempelvis bedre udnyttelse af IT og data samt køb af mere effektive aktiver, når de skif-

tes ud. Bedre organisering inkluderer bl.a. konsolidering og bedre processer og tilrettelæg-

gelse af arbejdet.  

Den nuværende regulering forventes at kunne indhente omkring 3,0 mia. kr. i perioden 2020-

2030. Det svarer til 78 pct. af det identificerede potentiale. Implementeringen af stemmeafta-

len fra 2018 om nye elementer i den økonomiske regulering – bl.a. fleksible rammer og for-

rentningsrammer – kan styrke muligheden for at indhente potentialet. Dette forudsætter dog, 

at den kommende model for fleksible rammer skrues sammen på en måde, så risikoen for 

overinvesteringer imødegås. Desuden bør den kommende regulering implementeres, så inci-

tamentet til at oparbejde så betydelige (regulatoriske) overskud som tilfældet er i dag fjernes. 

De nye elementer forventes at træde i kraft i 2022. 

Analysen afsluttes med fire anbefalinger til ny regulering med henblik på at hente hele effekti-

viseringspotentialet til gavn for de danske forbrugeres råderum og de vandforbrugende virk-

somheders konkurrenceevne.  

Analysen er udarbejdet på foranledning af klima-, energi- og forsyningsministerens anmod-

ning i januar 2020.
4
  

 

 

__________________ 

4
 Se anmodning her: https://www.kfst.dk/vandtilsyn/analyser/ 
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1 Kapitel 1 
Hvorfor er der et effektiviseringspotentiale i vand-
sektoren? 

Boks 1.1 
 

Kapitel 1 – Hvorfor er der et effektiviseringspotentiale i vandsektoren? 

» Naturlige monopoler har ikke tilstrækkeligt stærke incitamenter til at være effektive, fordi 
forbrugerne ikke kan skifte leverandør, og fordi der ikke kan komme konkurrenter ind på 
de pågældende markeder/forsyningsområder.  
 

» Effektiviseringspotentialet i vandsektoren består både af et historisk efterslæb og af pro-
duktivitetsudviklingen fremover. Efterslæbet skal bl.a. ses i sammenhæng med, at selska-
berne ikke har lige så stærke incitamenter til at holde et fokus på omkostningseffektivitet 
som virksomheder på et velfungerende marked med effektiv konkurrence.  
 

» En effektiv regulering kan understøtte teknologiudvikling og innovation ved at stimulere 
vandselskabernes efterspørgsel efter udvikling af nye bæredygtige og omkostningseffektive 
løsninger hos private leverandører og rådgivere. Det giver dem gode rammer for vækst og 
udvikling og kan evt. bidrage til, at de danske leverandører kan styrke deres position på in-
ternationale markeder. 

 
» Vandsektoren har samlet set gode muligheder for at investere i bæredygtighed og grøn om-

stilling. Indtægtsrammerne er generelt tilstrækkelige, og der er rig mulighed for at få tillæg 
til nye, grønne projekter. Herudover har sektoren lettere adgang til kapital end den private 
sektor. 
 

 

1.1 Hvordan opstår et effektiviseringspotentiale? 

Effektiviseringspotentialet består af to dele. 

Den ene del af effektiviseringspotentialet afspejler et skønnet historisk efterslæb i forhold til 

udviklingen i den konkurrenceudsatte del af dansk økonomi. Ny teknologi og bedre organise-

ring og ressourceudnyttelse kunne med andre ord være anvendt til at opnå en effektiv drift i 

endnu højere grad end det har været tilfældet.  

Den anden del af effektiviseringspotentialet består af de muligheder, der fremover vil opstå 

for vandsektoren. Der udvikles hele tiden nye digitale løsninger, mere effektive og holdbare 

aktiver, nye efteruddannelsesmuligheder og muligheder for nye organisatoriske strukturer. 

Det giver mulighed for at levere høj forsyningssikkerhed, kvalitet, CO2-reduktioner, service 

osv. endnu mere omkostningseffektivt. På den måde får danskerne så rent vand og så ren na-

tur som muligt for pengene. Der ligger derfor et potentiale for vandsektoren i, at selskaberne 

hele tiden bliver bedre og udnytter de muligheder, der opstår frem til 2030. 

I sidste ende er der kun forbrugerne – husholdninger og virksomheder – til at betale regnin-

gen, hvis selskaberne ikke både indhenter efterslæbet og udnytter nye muligheder fremover. 
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1.2 Hvorfor er der et effektiviseringspotentiale i vandsektoren? 

Den økonomisk regulerede vandsektor i Danmark består af 110 spildevandsselskaber og 225 

drikkevandsselskaber (2019).
5
 Nogle af disse er kommunalt ejede, mens andre er forbruger-

ejede. Fælles for dem alle er, at de er naturlige monopoler. Et monopol er naturligt, hvis det 

samfundsøkonomisk set er dyrere at producere den pågældende ydelse med flere virksomhe-

der i samme forsyningsområde end med et monopol.
6
 Det skyldes, at de store faste omkostnin-

ger forbundet med at skulle lægge konkurrerende rør i jorden, etablere konkurrerende anlæg 

mv. ikke står mål med gevinsten fra den øgede konkurrence. For forbrugerne medfører det, at 

de kun har én mulig leverandør af vand og spildevand. 

Et kendetegn ved naturlige monopoler er, at den manglende konkurrence svækker deres inci-

tament til at gøre sig attraktive over for forbrugerne ved at sikre høj kvalitet og lave priser.
7
 De  

naturlige monopoler er således ikke er tvunget til konstant at arbejde for at beholde deres 

markedsandele.  

Effektiviseringspotentialet i vandsektoren skal også ses i lyset af, at der kun har været stillet 

effektiviseringskrav til de danske vandselskaber i knap 10 år. I det meste af denne periode er 

der alene stillet krav til driftsomkostninger og ikke de samlede omkostninger. Desuden stilles 

effektiviseringskravene med meget store forsigtighedshensyn. Hertil kommer, at der er for-

skel på, hvor meget de kommunale ejere yder indflydelse på de kommunale selskabers drifts-

beslutninger med henblik på effektiv drift.  

1.3 Effektiviseringspotentialer i monopoler kan indhentes gennem regulering 

Formålet med den økonomiske regulering af vandsektoren er at efterligne det konkurrence-

pres, selskaberne ville have oplevet, hvis markedet havde været konkurrenceudsat på et vel-

fungerende marked – under hensyntagen til, at drikke- og spildevandsselskaber leverer sam-

fundsvigtige ydelser under forskellige produktionsvilkår og med lovfastsatte krav til kvalitet. 

Disse hensyn i den økonomiske regulering beskytter vandforbrugerne og tilskynder selska-

berne til at levere så omkostningseffektive ydelser som muligt. 

Den økonomiske regulering stiller krav til selskaberne om at indhente et historisk efterslæb 

og følge med den løbende udvikling. Der stilles derfor også to forskellige typer effektivise-

ringskrav til selskaberne. Det ene krav indhenter en del af efterslæbet, og størrelsen på kravet 

afhænger af, hvor godt selskaberne klarer sig relativt til de øvrige selskaber i branchen. Dette 

presser de mindre dygtige selskaber til at blive bedre og gradvist indhente de mest effektive. 

Det andet effektiviseringskrav skal sikre, at sektoren følger med produktivitetsudviklingen i 

konkurrenceudsatte brancher og stilles derfor til alle selskaber. 

 

 

__________________ 

5
 Der er herudover cirka 2000 vandværker uden for den økonomiske regulering. 

6
 Baumol, W. (1977) On the Proper Cost Tests for Natural Monopoly in a Multiproduct Industry. The American Economic Review, 

67(5), 809-822. 
7
 Tirole, Jean (2017) Economics for the Common Good. Princeton University Press 
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1.4 Krav om effektivitet fremmer innovation og teknologiudvikling 

Når der stilles krav til monopolselskaber, styrkes incitamentet til at anvende ny teknologi og 

innovative løsninger, hvis det hjælper dem til at leve op til kravene. Det gælder både de miljø-

mæssige, sundhedsmæssige og økonomiske krav.
8
 

I forhold til teknologiudvikling og innovation er vandselskabernes rolle først og fremmest at 

efterspørge bedre og mere effektive løsninger hos private virksomheder. Vandselskabernes 

hovedopgave er at drive og løbende investere i den infrastruktur, der skal til for at levere rent 

vand og udlede så rent vand som muligt tilbage til naturen. Staten stimulerer forskning og ud-

vikling, bl.a. ved forskningsbevillinger og forskellige former for støtte til privat forskning og 

udvikling. 

Alligevel kan selskaberne godt spille en rolle i teknologiudvikling og udvikling af helt nye in-

novative løsninger. Fx ved at stille anlæg til rådighed til test og demonstration af ny teknologi 

for produktionsvirksomheder og rådgivere, eller ved at bidrage med viden og know how om 

blandt andet den tekniske side af driften til fx universiteterne. Selskaberne kan også selv ud-

vikle inden for indtægtsrammerne, og de kan også på lige fod med andre søge midler fx hos 

Den Grønne Investeringsfond og Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram. De 

midler, der modtages i en sådan forbindelse, er undtaget effektiviseringskrav. Ved at skulle 

konkurrere om fondsmidler understøttes, at de projekter der vælges har en god kvalitet og 

kan give et samfundsmæssigt afkast. 

En effektiv regulering, der tilskynder til fokus på omkostningseffektivitet, understøtter tekno-

logiudvikling og innovation på to måder: For det første sigter den økonomiske regulering på, at 

selskaberne i højere grad oplever konsekvenserne af deres beslutninger – at de har ”hånden 

på kogepladen”. Reguleringen skal med andre ord give selskaberne incitament til at efter-

spørge både bæredygtige og omkostningseffektive løsninger hos leverandører og rådgivere.
9
 

Hvis selskaberne vælger at deltage i udviklingen af ny teknologi, skal reguleringen medvirke 

til, at der vælges projekter med den største forventede gevinst.  

For det andet førervandselskabernes efterspørgsel til et fokus blandt leverandører og rådgi-

vere om at udvikle og sælge endnu bedre løsninger – både mere miljømæssigt bæredygtige, 

mere energieffektive, men også mere omkostningseffektive. Det giver leverandører og rådgi-

vere gode rammer for være konkurrencedygtige på de internationale markeder.  

1.5 Der er penge til bæredygtighed og grøn omstilling 

Vandsektorens kerneopgaver er at sikre rent drikkevand og at udlede renset spildevand til-

bage til naturen. Samlet set har vandselskaberne i dag tilstrækkelige midler i indtægtsram-

merne til at løfte sine kerneopgaver.
10

 Selskabernes samlede egenkapital var omkring 142 mia. 

kr. i 2014 og set under et har sektoren en meget lav gældskvote sammenlignet med private 

virksomheder.  

 

 

__________________ 

8
 Motta (2004). Competition Policy: Theory and Practice. Cambridge University Press og Arrow (1962) Economic Welfare and the 

Allocation of Resources for Inventions In The Rate and Direction of Inventive Activity, ed. R. Nelson, Princeton University Press 
9
 Tirole, Jean (2017) Economics for the Common Good. Princeton University Press 

10
 Desuden har selskaberne en lav gennemsnitlig belåningsgrad på omkring 13 pct. (i 2019) samt adgang til fordelagtige lån 

blandt andet gennem Kommunekredit. Endelig havde sektoren i 2018 samlede henlæggelser på omkring 2,3 mia. kr., der ikke 

var knyttet til eksisterende investeringer. Dette er midler, som selskaberne har opkrævet fra forbrugerne men ikke har afholdt 

som omkostninger. Hertil kommer et betydeligt regulatorisk overskud i sektoren – se tabel 2.1 i kapitel 2. 

Punkt 9, Bilag 3: Vandsektorens effektiviseringspotentialer, 2020-2030



SIDE 9 VANDSEKTORENS EFFEKTIVISERINGSPOTENTIALE, 2020-2030 

 

Den nuværende regulering giver herudover selskaberne gode muligheder for at finansiere de 

nye opgaver, de bliver pålagt for blandt andet at øge forsyningssikkerhed og opnå bedre be-

skyttelse af miljø, natur og klima. Det sker ved, at selskaberne kan få tillæg til deres økonomi-

ske rammer svarende til omkostningerne, når de bliver pålagt nye opgaver. I perioden 2011-

2019 blev der samlet givet tillæg til finansiering af nye opgaver på knap 1 mia. kr.
 11

 

Vandsektoren har hermed gode muligheder for at finansiere og drive selskaberne og for at fi-

nansiere projekter, som understøtter renere drikkevand, et bedre vandmiljø og mere bære-

dygtige produktionsmetoder mv. Sektoren har således også gode økonomiske muligheder for 

at bidrage til de overordnede klimamålsætninger.
12

 Spildevandssektoren udleder omkring 0,1 

mio. ton CO2e (ud af de forventede danske nettoudledninger i 2020 på omkring 47 mio. ton 

CO2e
13

) svarende til 0,2 pct. af den forventede danske udledning. 

 

 

__________________ 

11
 Læs mere om tillæg og den øvrige udvikling i vandsektorens økonomi i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (2019) ”Udviklin-

gen i den danske vandsektors økonomi, 2010-2019”, https://www.kfst.dk/media/55569/udviklingen-i-den-danske-vandsektors-

oekonomiske-rammer_final.pdf  
12

 Aftale om klimalov af 6. december 2019 
13

 Klimarådet (2020) Kendte veje og nye spor til 70 procents reduktion – Retning og tiltag for de næste ti års klimaindsats i Dan-

mark 
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2 Kapitel 2 
Effektiviseringspotentialet i den danske vandsektor 
frem til 2030 

 

Boks 2.1 
Hovedkonklusioner 

Kapitel 2 – Effektiviseringspotentialet i den danske vandsektor 

» Potentialet i vandsektoren skønnes konservativt til omkring 3,9 mia. kr. i perioden 2020-
2030. Dette omfatter et potentiale på ca. 3,1 mia. kr. i spildevandssektoren og ca. 0,75 mia. 
kr. i drikkevandssektoren. 
 

» Potentialet er identificeret fra (1) de ineffektive vandselskabers nuværende effektivise-
ringspotentiale fra benchmarkingen, (2) øget konsolidering, (3) lavere løn til det konkur-
renceudsatte niveau (4) øget brug af bedre, eksisterende teknologi fsva. aktiver og (5) den 
forventede produktivitetsudvikling frem til 2030. 
 

» Det estimerede potentiale er usikkert, men ikke udtømmende, da en række årsager til ef-
fektivitetsefterslæb ikke er medregnet bl.a. på grund af manglende data. Desuden er de 
mindre selskaber under 800.000 m3 oftest ikke inkluderet i analysen. 

 

 

2.1 Effektiviseringspotentialet i vandsektoren frem til 2030 

Det samlede effektiviseringspotentiale i den danske vandsektor vurderes at være omkring 3,9 

mia. kr. i perioden 2020-2030, jf. Tabel 2.1. Potentialet består af 3,1 mia. kr. i spildevandssek-

toren og 0,75 mia. kr. i drikkevandssektoren. Det opgjorte potentiale er konservativt, fordi 

flere potentielt betydelige kilder til mere effektiv drift ikke er medregnet – primært på grund 

af manglende data. Estimatet af effektiviseringspotentialet er dog samtidig forbundet med be-

tydelig usikkerhed. 

Effektiviseringspotentialet skal ses som mulige reduktioner i selskabernes årlige omkostnin-

ger. Det betyder, at en indfrielse af effektiviseringspotentialet vil føre til en årlig besparelse for 

forbrugerne, idet lavere omkostninger medfører lavere priser på vand. Hvis hele potentialet 

indfries frem mod 2030, betyder det dermed lavere årlige omkostninger for de danske forbru-

gere på 3,9 mia. kr. herefter. 
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Tabel 2.1 Effektiviseringspotentialet i den danske vandsektor 2020-2030 

 Spildevand 

I mio. kr. 

Drikkevand 

I mio. kr. 

Den samlede vandsektor 

I mio. kr. 

Bagudskuende potentiale (efterslæb)    

Efterslæb i ikke-effektive selskaber (benchmarking) 900 250 1.150 

Potentiale ved konsolidering 650 100 750 

Løn ned til konkurrenceudsat niveau 50 (*) 50 

Fremadskuende potentiale    

Potentiale ved eksisterende teknologiudvikling i aktiver 250 50 300 

Produktivitetsudvikling frem til 2030 1.250 350 1.600 

Samlet effektiviseringspotentiale 3.100 750 3.850 

    

Regulatorisk overskud i 2018 1.300 (**) 1.300 

Note (*): Én ud af seks underliggende modeller er ikke statistisk signifikant. Det vurderes på den baggrund, at usikkerheden på lønpræmier i drikkevandssektoren er for 

høj til at medtage dem i analysen. Desuden anvendes der i denne del af sektoren også en del frivillig arbejdskraft.  

Note (**): Det regulatoriske overskud er ikke opgjort for drikkevandssektoren. 

Anm.: Tabellen samler op på resultaterne præsenteret i dette kapitel. Det regulatoriske overskud i spildevandsselskabernes i 2018 viser, at selskabernes indtægtsrammer 

er højere end deres faktiske totale omkostninger.  

Kilde: Egne beregninger 

 

 

Effektiviseringspotentialet er beregnet ud fra fem kilder, der overordnet afdækker et potenti-

ale ved anvendelse af bedre, eksisterende teknologi samt bedre organisering af og i selska-

berne. De fem kilder er (1) de ineffektive vandselskabers nuværende effektiviseringspotenti-

ale fra benchmarking (sektorinternt efterslæb), (2) øget konsolidering, (3) lavere løn svarende 

til det konkurrenceudsatte niveau, (4) øget brug af bedre, eksisterende teknologi fsva. aktiver 

og (5) produktivitetsudvikling frem til 2030.  

De tre førstnævnte kilder til effektiviseringspotentiale (1-3) indhenter det historiske efterslæb 

(det såkaldte catch up-potentiale). De to sidstnævnte kilder (4-5) repræsenterer et fremadret-

tet potentiale frem mod 2030, som opstår løbende i takt med, at nye muligheder opstår for 

vandselskaberne. De fem delpotentialer er vist i Figur 2.1. 
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Figur 2.1 Det samlede potentiale er større end summen af de identificerede områder 

 
Anm.: Fem delpotentialer er estimeret, men summen af disse fanger sandsynligvis ikke det samlede effektiviseringspotentiale i vandsektoren 

Kilde: Egen tilvirkning 

 
 
 
 
 
 
 

 

Ud over det nævnte effektiviseringspotentiale er der også et betydeligt såkaldt regulatorisk 

overskud i vandsektoren. I 2018 havde spildevandsselskaberne indtægter, der oversteg deres 

omkostninger med omkring 1,3 mia. kr. Dette regulatoriske overskud er opstået, fordi selska-

berne under den nuværende regulering må opkræve vandtakster, der sikrer dem indtægter, 

der overstiger deres faktiske omkostninger. Overskuddet kan akkumuleres og henlægges 

uden begrænsninger på trods af hvile-i-sig-selv-princippet. Hvis man hertil medregner spilde-

vandsselskabernes ikke-udnyttede indtægtsrammer (dvs. et overskud, der er tilladt men ikke 

opkrævet), er overskuddet i alt 1,7 mia. kr. Dette samlede overskud indgår ikke i effektivise-

ringspotentialet og betegnes derfor ofte som ’luft’ i indtægtsrammerne, fordi overskuddet an-

giver, at der kan afholdes yderligere omkostninger uden at sætte taksterne op. Det skal be-

mærkes, at tallet er et øjebliksbillede for 2018, og at noget af det regulatoriske overskud fx 
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kan være hensat til at dække udskudte omkostninger.
14

 Der er ikke opgjort et tilsvarende tal 

for drikkevandssektoren, men det må formodes at være lavere end i spildevandssektoren.  

Analysen af vandsektorens effektiviseringspotentiale er baseret på del-analyser af fem væ-

sentlige kilder til effektiviseringspotentiale. Disse delpotentialer er ikke en udtømmende liste 

over kilder til effektiviseringspotentiale. I Boks 2.2 beskrives en række årsager til, at effektivi-

seringspotentialet for perioden 2020-2030 kan formodes at være højere end det estimerede. 

Omvendt er det muligt, at der er et vist overlap mellem nogle af de estimerede delpotentialer. 

Det vurderes samlet set, at effektiviseringspotentialet i denne analyse er et konservativt men 

usikkert estimat. 

Boks 2.2 
Yderligere kilder til po-
tentiale, der ikke er 
medtaget i analysen 

Ikke alle vandselskaber er inkluderet i analysen. 

Analysen har i de fleste tilfælde fokuseret på de største selskaber med en debiteret vand-
mængde over 800.000 m3 om året. Disse selskaber udgør langt hovedparten af sektoren og de-
biterer langt hovedparten af både drikkevand og spildevand.

15
 Den resterende del af selska-

berne er i dag enten underlagt hvile-i-sig-selv-regulering (for debiterede vandmængder under 
200.000 m3) eller en simpel rammeregulering uden benchmarking (for debiterede vandmæng-
der mellem 200.000 m3 og 800.000 m3). Effektiviseringspotentialet i disse selskaber indgår 
som hovedregel ikke i det samlede, estimerede effektiviseringspotentiale, men der er også et 
potentiale at hente i disse selskaber. Sidstnævnte indgår ikke, fordi de har mulighed for at 
træde ud af reguleringen med virkning fra 2021. 

Digitale løsninger giver nye muligheder, der kan øge effektiviseringspotentialet. 

Digitale løsninger giver blandt andet muligheder for at automatisere processer og anvende 
data fra fx sensorer til at optimere driftsopgaver og udnyttelsen af vandselskabernes aktiver.

16
 

Der rapporteres om en stigende efterspørgsel efter digitale løsninger og produkter i den dan-
ske vandsektor inden for fx overvågning af vand gennem optiske sensorer, data-mining og in-
telligent mønstergenkendelse. Danmarks Teknologiske Universitet har desuden udarbejdet 16 
eksempler på konkrete digitale tiltag, der kan bidrage til at gøre vandsektoren mere økono-
misk effektiv eller øge kvaliteten af vandet.

17
 

Global Water Intelligence (2016) estimerer det globale potentiale ved øget brug af digitale løs-
ninger til 8-15 pct. for kapitalomkostninger og 3-18 pct. på driftsomkostninger.

18
 Når disse be-

regninger sammenholdes med kapital- og driftsomkostningerne i den danske vandsektor, fin-
des et effektiviseringspotentiale fra digitale løsninger på omkring 0,3 mia. kr. i drikkevands-
sektoren og omkring 1 mia. kr. i spildevandssektoren. Global Water Intelligence anvender in-
terviews med vandsektorens aktører og interessenter fra hele verden. Det er derfor usikkert, i 
hvor høj grad de estimerede besparelser er retvisende for den danske vandsektor. Det vurde-
res, at interviews til at afdække potentialet fra digitale løsninger både har et bagudskuende og 
et fremadskuende element. Det skyldes, at der sandsynligvis både er identificeret et potentiale 
fra det digitale efterslæb i vandsektorerne, men også i de fremtidige muligheder ved ny digital 
teknologi. 

 

 

__________________ 

14
 https://www.kfst.dk/media/55574/20191017-metode-for-opgoerelse-af-effektiviseringskrav.pdf 

15
 94 pct. af spildevandsselskaberne og 33 pct. af drikkevandselskaberne debiterer over 800.000 m3, mens disse store selskaber 

er ansvarlige for hhv. 99 pct. af spildevandet og 81 pct. af drikkevandet. 
16

Digitale løsninger defineres som løsninger, der ”indeholder ét eller flere af følgende elementer: digital dataopsamling, data-

transmission, databearbejdning/-analyse, præsentation af data (bearbejdede og/eller rå data). Løsninger kan inkludere både 

software og hardware (f.eks. sensorer).” Call Copenhagen (2019), Smart Water – Digitalisering i vandsektoren. 
17

 Danmarks Tekniske Universitet (2019a) Sektorudviklingsrapport – Lad vand og data strømme 
18

 Potentielle OPEX-besparelser fra digitale løsninger inden for: Behandling af drikkevand (18 pct.); transport af drikkevand (12 

pct.); behandling af spildevand (15 pct.); transport af spildevand (17 pct.); og administration (3 pct.). Global Water Intelligence 

(2016) Water’s Digital Future. 
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Effektiviseringspotentiale ved fravær af krydssubsidiering. 

Vandsektorloven
19

 og stoploven
20

 stiller en række krav til vandselskabernes økonomiske dispo-
sitioner for at undgå krydssubsidiering ved at sikre adskillelse mellem skattefinansierede akti-
viteter og takstfinansierede aktiviteter, adskillelse af finansiering af forskellige forsyningsarter 
fx i multiforsyningskoncerner samt at vandselskabers aftaler generelt indgås på markedsvil-
kår. Mulighederne for at føre et effektivt tilsyn hermed er dog begrænsede. Dette følger dels af 
rækkeviden af de nuværende tilsynshjemler, og at eksisterende tilsynsforpligtelser er spredt 
på forskellige myndigheder. Det betyder med andre ord, at der ikke er de bedste muligheder 
for at sikre, at de penge forbrugere og virksomheder betaler for vand ikke bliver brugt til an-
dre formål.  

Særligt i større forsyningskoncerner kan interne transaktioner være omfattende og relativt 
komplicerede. For at undgå at for høje omkostninger ikke synliggøres pga. krydssubsidiering 
er det hensigtsmæssigt, hvis én og samme myndighed har de nødvendige tilsynshjemler og 
ressourcer til på forbrugernes vegne at påse, om reglerne om adskillelse og markedsmæssig-
hed overholdes. Dette indebærer blandt andet, at tilsynsmyndigheden har tilstrækkelig ad-
gang til at indhente nødvendige oplysninger om vandselskabers transaktioner – både med an-
dre selskaber internt i en koncern og med ejerkommuner. I lyset heraf kan det ikke afvises, at 
der i dag ligger et potentiale for lavere omkostninger skjult i krydssubsidiering og for høje ind-
købspriser. Potentialet herfra er således ikke taget med på grund af mangel på data. 

 
 

 

2.2 Der er tidligere fundet betydelige effektiviseringspotentialer i vandsektoren 

Effektiviseringspotentialet på 3,9 mia. kr. i perioden 2020-2030 skal ses i lyset af, at sektorens 

samlede påvirkelige omkostninger udgør ca. 11,5 mia. kr.
21

 Det afgrænsede potentiale svarer 

dermed til en omkostningsbesparelse på gennemsnitligt knap 3 pct. om året. 

Analyserne i denne undersøgelse finder effektiviseringspotentialer af nogenlunde samme 

størrelse som de tidligste studier, jf. Boks 2.3. Det skal ses i lyset af, at der har været stillet ef-

fektiviseringskrav til de danske vandselskaber i under 10 år – og i det meste af denne periode 

kun til driftsomkostninger og ikke de samlede omkostninger, samt at kravene stilles med me-

get store forsigtighedshensyn. 

I denne analyse anvendes både tidligere anvendte og nye metoder til at bestemme effektivise-

ringspotentialet i vandsektoren. Denne analyse anvender eksempelvis også benchmarkingmo-

deller og er inspireret af Deloitte (2013) i forhold til at estimere konsolideringspotentialet i 

sektoren. Lønpræmier i vandsektoren er tidligere analyseret i Copenhagen Economics (2017). 

Det er imidlertid første gang, at en analyse af effektiviseringspotentialet fra eksisterende tek-

nologisk fremgang er gennemført. Denne del af analysen gør brug af et nyt teknologikatalog 

med inputpriser.
22

  

 

 

__________________ 

19
 Lovbekendtgørelse om vandsektorens organisering og økonomiske forhold af 23. januar 2020 

20
 Lovbekendtgørelse om kommuners afståelse af vandselskaber af 23. august 2019 

21
 Selskaberne har i dag samtidig ikke-påvirkelige omkostninger for omkring 3 mia. kr. (fx skatter, erstatninger mv.) 

22
 Teknologikatalog for drikkevandsteknologier (2020) kan findes her https://www.kfst.dk/vandtilsyn/analyser/ Et tilsvarende 

teknologikatalog for spildevandsteknologier følger. 
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Boks 2.3 
Eksisterende analyser 
finder betydelige poten-
tialer i vandsektoren 

Fælles for eksisterende analyser af effektiviseringspotentiale i vandsektoren er, at de identifi-
cerer væsentlige potentialer. Der er på tværs af analyserne anvendt forskellige metoder til at 
identificere potentialerne. 

 
» Konkurrencestyrelsen (2003), Konkurrenceredegørelse. Finder et samlet effektiviseringspo-

tentiale på 1,3 mia. kr. i sektoren, hvoraf 426 mio. kr. er på vandforsyningsområdet (kun 
driftsomkostninger) og 849 mio. kr. for renseanlæggene (totalomkostninger). Analysen an-
vender DEA-benchmarking til at estimere potentialet. 

» De Økonomiske Råd (2004), Dansk Økonomi, Efterår 2004. Finder et potentiale på 304 mio. 
kr. i lavere produktionsomkostning pr. år i de kommunale vandforsyninger. Resultaterne er 
baseret på en regressionsanalyse. 

» COWI (2005), Benchmark af kloakområdet. Finder et effektiviseringspotentiale i kloaknettet 
på omkring 330 mio. kr. pr. år (kun driftsomkostninger). Analysen omfatter transport af spil-
devandet (dvs. eksempelvis kloaknettet samt overløbsanlæg og pumpestationer) og komple-
menterer derfor kortlægningen af effektiviseringspotentialet i Konkurrencestyrelsen (2003) 
ved at bestemme potentialet i den resterende del af spildevandssektoren. Analysen anvender 
DEA-benchmarking til at estimere potentialet. 

» Peter Bogetoft (2012), Strukturanalyse af den danske vandsektor. Rene synergieffekter gen-
nem lokale samarbejder vurderes i mange tilfælde at lede til omkostningsreduktioner på mel-
lem 10-20 pct. for både drikke- og spildevandsselskaber. Analysen anvender primært DEA-
benchmarking til at estimere potentialet. 

» Deloitte (2013), Evaluering af vandsektorloven. Finder et effektiviseringspotentiale på 1.090-
1.360 mio. kr. (270-330 mio. kr. for kommunalt ejede vandforsyningsselskaber, 90-110 mio. 
kr. for forbrugerejede vandforsyningsselskaber og 730-930 mio. kr. for spildevandsselska-
ber). Hertil kommer et konsolideringspotentiale på 0,6-2,9 mia. kr. i spildevandssektoren og 
0,1-0,7 mia. kr. i drikkevandssektoren. 

» PwC (2014), Vurderinger af potentialer ved samarbejde mellem tolv forsyninger. Det vurderes, 
at et fælles holdingselskab mellem forsyningerne kan skabe synergieffekter på knap 200 mio. 
kr., hvoraf omkring to tredjedele opnås på driftsområdet.  

» McKinsey (2016), Forsyningssektorens effektiviseringspotentiale. Finder et samlet effektivise-
ringspotentiale på omkring 1,9 mia. kr. i sektoren, heraf 770 mio. kr. i drikkevandssektoren 
og 1.145 mio. kr. i spildevandssektoren. Hertil kommer et konsolideringspotentiale på 205-
463 mio. kr. blandt drikkevandsselskaberne og 296-978 mio. kr. blandt spildevandsselska-
berne. 

» Copenhagen Economics (2017), Lønniveau i forsyningssektoren. Finder en signifikant løn-
præmie inden for vandforsyning, kloakvæsen, affaldshåndtering mv på omkring 3-6 kr. (2-3 
pct.) i timen inkl. pension.

23
 Analysen anvender to regressionsmodeller (random effects og fi-

xed effects) til at estimere lønpræmierne på timelønninger (inkl. pension) for personer fra 
2009 til 2015. 

 
 

 

2.3 Efterslæb i vandsektoren 

En del af effektiviseringspotentialet består i, at de mindre effektive selskaber kan blive lige så 

effektive som de selskaber, der er de mest effektive og som har nogenlunde sammenlignelige 

vilkår mv. Dette efterslæb blandt de mindre effektive estimeres til 1,1 mia. kr. i perioden 

 

 

__________________ 

23
 Copenhagen Economics (2017) Lønniveau i forsyningssektoren. 
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2020-2030. Det dækker over et effektiviseringspotentiale på 900 mio. kr. for spildevandssel-

skaberne og 250 mio. kr. for drikkevandsselskaberne. Der er med andre ord en betydelig for-

skel på selskabernes effektivitet, hvorved der opstår dette sektor-interne efterslæb.  

Til at bestemme efterslæbet anvendes de nyeste benchmarkingresultater. Drikkevandsselska-

berne blev sidst benchmarket i 2018, mens spildevandsselskabernes efterslæb sidst blev be-

regnet i 2019. Her blev der estimeret effektiviseringspotentialer på 82 mio. kr. og 24 mio. kr. 

årligt for hhv. spildevandsselskaberne og drikkevandsselskaberne.
24

 I beregningen af det sam-

lede effektiviseringspotentiale er det lagt til grund, at de årlige effektiviseringspotentialer i 

hele perioden 2020-2030 er af samme størrelse som beregnet ved den seneste benchmarking. 

Det skyldes, at der historisk ikke er tegn på, at efterslæbet reduceres.
25

 

Benchmarkingmodellerne bestemmer potentialet ved at sammenholde alle selskaber med de 

mest effektive i sektoren. Udfordringen ved benchmarkingmodellerne er, at de mest effektive 

selskaber i den danske vandsektor ikke nødvendigvis er så effektive som de potentielt kunne 

være – eller som de ville have været, hvis de havde været udsat for konkurrence. Benchmar-

kingmodellerne identificerer derfor ikke det samlede potentiale. 

2.4 Konsolidering 

Konsolidering kan både være teknisk sammenlægning af anlæg og infrastruktur med henblik 

på fx bedre udnyttelse af kapacitet, en organisatorisk fusion af selskaber med fælles ejerskab 

til følge eller flere selskabers etablering af et fælles selskab til fx indkøb og administration. 

Konsolidering kan således bl.a. medføre stordriftsfordele, som medfører besparelser på sel-

skabernes enhedsomkostningerne. 

I denne analyse omfatter konsolidering både administrative og tekniske sammenlægninger. 

Det estimerede konsolideringspotentiale indeholder både det tekniske og det administrative 

potentiale fra øget konsolidering. Dog vurderes det, at konsolideringspotentialet på længere 

sigt kan være endnu højere, når der gradvist investeres i større, bedre og mere omkostnings-

effektive anlæg. 

Der er tidligere identificeret væsentlige konsolideringspotentialer i vandsektoren. I 2013 blev 

konsolideringspotentialet estimeret til 0,6-2,9 mia. kr. for spildevand og 0,1-0,7 mia. kr. for 

drikkevand.
26

 En nyere analyse fra 2016, som i højere grad tog hensyn til vigtigheden af selska-

bernes geografiske placering i forhold til konsolidering, estimerede et konsolideringspotenti-

ale på 296-978 mio. kr. for spildevand og 205-463 mio. kr. for drikkevand.
27

 Nærværende ana-

lyse tager udgangspunkt i metoden anvendt i Deloitte (2013) men med en række modifikatio-

ner, så der i højere grad tages højde for selskabernes interne forskelligheder, når konsolide-

ringspotentialet estimeres. Eksempelvis kontrolleres for selskabernes benchmarkingscorer i 

konsolideringsanalysen for spildevandsselskaberne, hvilket reducerer risikoen for overlap 

mellem konsolideringspotentialet og delpotentialet identificeret gennem benchmarkingmo-

dellerne. For drikkevandssektoren inkluderes også de mindre selskaber, der ikke er underlagt 

den økonomiske regulering. Disse selskaber benchmarkes ikke, og for en større andel af sel-

 

 

__________________ 

24
 Efterslæbet blev ved de seneste benchmarking beregnet til 659 mio. kr. for spildevandsselskaberne og 188 mio. kr. for drikke-

vandsselskaberne. De årlige effektiviseringspotentialer er beregnet ud fra en realiseringshastighed på otte år. 
25

 Grunden til det er forventeligt, at de mest effektive selskaber hele tiden gennemføre nye tiltag, der gør dem mere effektive og 

som derfor øger efterslæbet for de mindre effektive selskaber. 
26

 Deloitte (2013) Evaluering af vandsektorloven 
27

 McKinsey (2016) Forsyningssektorens effektiviseringspotentiale 
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skaberne kan der derfor ikke opstå overlap med potentialet identificeret gennem benchmar-

kingmodellerne. Samtidig er en række af de største spildevandsselskaber ikke medtaget i kon-

solideringsanalysen, da de enten kun har transport eller rensning af spildevand og derfor ikke 

er direkte sammenlignelige med den resterende del af branchen i forhold til enhedsomkost-

ninger. For drikkevand er den største observation udeladt (HOFOR København) som en out-

lier. 

Analysens formål er ikke at identificere, hvilke selskaber, der bør konsolidere, og der tages 

ikke stilling til hvilke selskaber, der konsoliderer i beregningen. 

Konsolideringspotentialet i spildevandssektoren 

Større selskaber har lavere faktiske totalomkostninger pr. m3 debiteret vand, jf. Figur 2.2.
28

 De 

totale omkostninger pr. m3 debiteret vand er omkring 40 kr. for et selskab, der debiterer 2,5 

mio. m3 vand, mens omkostningerne forventeligt er 30 kr. (dvs. 25 pct. lavere) for et selskab, 

der debiterer 8 mio. m3 vand.
29

 Resultatet er fortsat signifikant, når vi kontrollerer for en 

række faktorer, der kunne påvirke resultatet.
30

 Vi anvender resultaterne fra modellen med 

kontrolvariable til at bestemme konsolideringspotentialet inden for spildevandssektoren. 

  

 

 

__________________ 

28
 Metoden til at estimere konsolideringspotentialet er inspireret af Deloitte (2013) 

29
 Analysen medtager ikke selskaber, der ikke både har rense- og transportaktiviteter. Det betyder, at de to store selskaber i 

København, HOFOR og Biofos, ikke indgår i analysen for spildevand. Som en robusthedsanalyse har vi inkluderet HOFOR og to 

tredjedele af Biofos som ét samlet selskab. Dette ændrer ikke det samlede billede. Vi har inkluderet to tredjedele af Biofos, fordi 

HOFOR Spildevand Holding A/S ejer 67,6 pct. af Biofos, jf. https://biofos.dk/om-os/ejerforhold/ 
30

 Der er kontrolleret for selskabernes alder, tætheden af selskabernes kunder (målt som antal adresser pr. km. ledningsnet) og 

selskabernes best-of-two-scorer fra benchmarkingen. Inklusionen af den sidste variabel viser, at omkostningsforskellene ikke 

kun er udtryk for selskabernes effektivitet som identificeret gennem benchmarkingmodellerne. Størrelse har stadig en statistisk 

signifikant koefficient i analysen. 
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Figur 2.2 Større spildevandsselskaber har lavere totale enhedsomkostninger 
 

Enhedsomkostninger ved behandling af spildevand afhænger af debiteret vandmængde 

Faktiske totale omkostninger pr. m3, gennemsnit mellem 2017 og 2018 

 
Anm.: Figuren viser korrelationen mellem debiteret vandmængde og faktiske totale omkostninger opgjort som et gennemsnit mellem 2017 og 2018. Selskaber, der ude-

lukkende har rensning eller transport af spildevand, er taget ud. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af indberettet data 

 

 

Konsolideringspotentialet i spildevandsektoren er 650 mio. kr. ved 50 pct. konsolidering, jf. 

Figur 2.3. Konsolidering på 50 pct. betyder, at antallet af selskaber i beregningen er reduceret 

med 50 pct. (34 gennemsnitlige selskaber) fra de nuværende 68 selskaber, der både udfører 

rense- og transportaktiviteter. En 50 pct. konsolidering medfører, at den debiterede vand-

mængde per selskab fordobles. Potentialet stiger med graden af konsolidering og er på om-

kring 1.300 mio. kr. ved 75 pct. konsolidering.  

Konsolidering af vandsektoren vil forventeligt ske gradvist. 50 pct. konsolidering over perio-

den 2020-2030 svarer til omkring tre færre selskaber årligt.
31

 Der er desuden indikationer på 

et CO2-reduktionspotentiale ved tekniske konsolideringer af renseanlæg.
32

 

Konsolideringspotentialerne for den del af spildevandsselskaberne, der ikke indgår i regressi-

onsanalysen, beregnes til at være omkring 200 mio. kr. ved 50 pct. konsolidering, når det be-

regningsteknisk antages, at de sammenhænge, der findes i den nævnte regression, også gæl-

der for dem. Det betyder, at det samlede konsolideringspotentiale i spildevandssektoren er op 
 

 

__________________ 

31
 I perioden 2012-2018 konsoliderede mindst 27 selskaber sig i nogen grad. Det drejer sig om selskaberne i HOFOR, Biofos, 

FORS, Din Forsyning, Novafos og Lolland/Hunseby. 
32

 Regeringens klimapartnerskaber – Affald og vand, cirkulær økonomi. Afrapportering 16. marts 2020. 
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til 850 mio. kr. ved 50 pct. konsolidering. Ved 75 pct. konsolidering er det samlede konsolide-

ringspotentiale omkring 1.700 mio. kr. Det skal bemærkes, at der er særlig usikkerhed forbun-

det med disse skøn. De understøtter imidlertid, at der eksisterer et konsolideringspotentiale 

blandt de selskaber, der ikke indgår i regressionen, hvilket hovedsageligt er selskaber, der en-

ten udelukkende har transport eller rensning af spildevand. Dette er dog af forsigtighedshen-

syn ikke regnet med i det samlede effektiviseringspotentiale i vandsektoren. 

Figur 2.3 Konsolideringspotentialet er 650 mio. kr. i spildevandssektoren ved 50 pct. konsolidering 
 

Konsolideringspotentiale i spildevandsektoren ved forskellige niveauer af konsolidering 

Konsolideringspotentiale i mia. kr. 

 
Anm.: Til at beregne effektiviseringspotentialet fra konsolidering anvender vi estimationskoefficienterne fra modellen, der kontrollerer for tæthed, selskabets alder og 

best-of-two-scorene fra seneste benchmarking i 2019. Alle koefficienter er statistisk signifikante på et 1 procents signifikansniveau. Når selskaberne konsoliderer, vil deres 

gennemsnitlige debiterede vandmængde stige, hvilket presser enhedsomkostningerne ned. Det antages, at den gennemsnitlige tæthed, alder og best-of-two-scorer forbli-

ver uændrede. Herfra er beregnet det årlige konsolideringspotentiale ved alle grader af konsolidering i spildevandssektoren. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af data indberettet fra selskaberne 

 

 

Der er desuden omkostninger forbundet med at konsolidere. Disse omkostninger inkluderer 

forskellige engangsomkostninger, fx sammenkobling af forsyningsnet, omlægning til fælles IT-

systemer og samling af administration. Det er vigtigt at bemærke, at disse omkostninger er en-

gangsomkostninger, mens konsolideringspotentialet er en årlig besparelse for de danske for-

brugere – år efter år.  

Punkt 9, Bilag 3: Vandsektorens effektiviseringspotentialer, 2020-2030



SIDE 20 KAPITEL 2 EFFEKTIVISERINGSPOTENTIALET I DEN DANSKE VANDSEKTOR FREM TIL 2030 

 

En del af omkostningerne er medtaget implicit i analysen, da de store selskaber har foretaget 

en række investeringer, hvorved de i gennemsnit har lavere enhedsomkostninger. Disse inve-

steringsudgifter påvirker deres enhedsomkostninger og er derfor i hvert fald delvist inklude-

ret i analysen.
33

   

Boks 2.4 
Metode til bestemmelse 
af konsolideringspoten-
tialet i spildevandssek-
toren 

Spildevandsselskaber med højere debiteret vandmængde har i gennemsnit lavere faktiske to-
tale enhedsomkostninger. Der er opstillet en enkel økonometrisk model, som afspejler denne 
sammenhæng. Konkret estimeres de faktiske totalomkostninger pr. 𝑚3 debiteret vand som en 
funktion af (logaritmen) til den debiterede vandmængde og flere kontrolvariable, jf. Tabel 2.2. 
Fortolkningen af koefficienten for debiteret vandmængde er, at når den debiterede vand-
mængde stiger én procent, falder de faktiske totalomkostninger pr. m3 debiteret vand med lidt 
over 5 øre. Fortegnene på koefficienterne for kundernes tæthed og selskabernes benchmar-
king-scorer er som forventet. Et selskab har lavere totale enhedsomkostninger des tættere 
dets kunder er placeret og des mere effektivt det er i benchmarkingmodellerne. Desuden er 
der en lille effekt af, at ældre selskaber har lavere totale enhedsomkostninger. 

 

Tabel 2.2 Regressionsoutput for spildevand, gennemsnit for 2017 og 2018 

Faktiske totalomkostninger pr. m3 debiteret vand 

Log(debiteret vandmængde i mio. m3) -5,23   *** 

Tæthed -193,36   *** 

Best-of-two score -35,48   *** 

Selskabets alder -0,93   *** 

Konstantled 115,04   *** 

   

Adjusted R2 0,51  

Antal observationer 68  

Anm.: Tabelen viser regressionsoutput for en OLS-regression på baggrund af gennemsnitlige observationer for 2017 og 2018. ***, 

** og * angiver signifikant forskellig fra nul ved 99 pct., 95 pct. og 90 pct. konfidensinterval. Tabellen præsenterer en level-log-

regression. En anden måde at specificere regressionen er, hvor log(faktiske totalomkostninger pr. m3 debiteret vand) anvendes 

som forklaret variabel. I det tilfælde er koefficienten for log(debiteret vandmængde i mio. m3) givet ved -0,129. Denne specifika-

tion af modellen indikerer, at enhedsomkostningerne reduceres med 0,13 pct. når den debiterede vandmængde stiger med én pct. 

Kilde: Egne beregninger 

 

Datagrundlaget er spildevandsselskaber, der debiterer over 800.000 m3 vand og som både har 
rense- og transportaktiviteter. Der er 68 selskaber i observationssættet. 

Når selskaberne konsoliderer, vil den gennemsnitlige debiterede vandmængde per selskab 
stige. Det antages beregningsteknisk, at de selskaber, der konsoliderer, har en gennemsnitlig 
debiteret vandmængde. Konsolideringen vil således øge den debiterede vandmængde per sel-
skab og dermed reducere den estimerede enhedsomkostning i spildevandssektoren. Det læg-
ges beregningsteknisk til grund, at den gennemsnitlige tæthed, best-of-two-scorer og alder er 
uændret ved konsolidering. 

 

 

__________________ 

33
 Ikke alle omkostninger er medregnet på denne måde. Det skyldes, at nogle af de større selskabers investeringer kan være 

fuldt afskrevne og derfor ikke længere indgå i deres omkostninger. Dette kan dog i lige høj grad være tilfældet for de mindre 

selskabers omkostninger. Det vurderes derfor ikke at have en betydelig effekt på det estimerede konsolideringspotentiale. 
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Der laves ingen beregningstekniske antagelser om, hvordan produktionen fordeles, når selska-
ber konsoliderer. Beregningen tager udgangspunkt i den gennemsnitlige debiterede vand-
mængde pr. selskab. Når der er færre selskaber, vil den gennemsnitlige debiterede vand-
mængde pr. selskab stige. Det vil ske uagtet om et givent selskab konsolideres med et selskab 
af samme størrelse, eller om det fx overtages af de større selskaber i branchen. En anden måde 
at sige det på er, at regressionsmodelen for omkostningerne pr. m3 (enhedsomkostningerne) 
med bl.a. den debitererede vandmængde som forklarende variabel viser, hvor meget enheds-
omkostningerne falder, når den debiterede vandmængde vokser marginalt. Dette svarer til et 
større gennemsnitligt selskab. 

Det antages i beregningen, at de selskaber der konsoliderer, har en gennemsnitlig størrelse 
målt ved deres debiterede vandmængde. 

Til at estimere konsolideringspotentialet blandt de selskaber, der ikke indgår i regressionen, 
lægges den samme procentvise reduktion i enhedsomkostningerne til grund som for de 68 sel-
skaber i populationen. Konsolideringspotentialet i denne del af spildevandssektoren estimeres 
til omkring 200 mio. kr. 

 
 

 

Der er gennemført nogle sammenlægninger i spildevandssektoren af varierende omfang. I Fi-

gur 2.4 nedenfor fremgår de faktiske driftsomkostninger i tre år op til og indtil 4 år efter sam-

menlægningerne. Der er tale om fem konkrete danske sammenlægninger, som blev gennem-

ført i perioden 2012-2017.
34

 Det samlede billede er, at driftsomkostningerne i gennemsnit er 

faldet med i omegnen af 10 pct. Men der er også eksempler på, at de målte driftsomkostninger 

er forøget på kort sigt.
35

 Figuren indikerer således, at der i de fleste tilfælde realiseres bespa-

relser umiddelbart efter sammenlægningen, og at besparelserne er vedvarende.
36

I analysen 

kontrolleres dog ikke for ændringer i driftsomkostninger som følge af andre ændringer i peri-

oden, herunder om der er givet nye tillæg til selskabernes rammer, som fører til øgede drifts-

omkostninger.  

  

 

 

__________________ 

34
 Det drejer sig om HOFOR i 2012, Biofos i 2013, FORS i 2016, Novafos i 2017 og DIN Forsyning i 2017. Der er tale om sammen-

lægninger, der har fundet sted siden konsolideringspotentialet blev analyseret i Deloitte (2013) Evaluering af vandsektorloven. 

Flere af sammenlægningerne har desuden fundet sted siden konsolideringspotentialet blev analyseret i 2016. 
35

 Ordet sammenlægninger er bredt anvendt til at beskrive en række forskellige former for øget samarbejde selskaberne imel-

lem. Det dækker derfor både over fusioner og etablering af fælles selskaber. Der skelnes ikke mellem forskellige grader af sam-

menlægninger i Figur 2.4. 
36

 Figurens konklusioner er indikative. Det har ikke været muligt at finde en retvisende kontrolgruppe for de fem selskaber og 

på den måde statistisk undersøge, om sammenlægningerne er den direkte årsag til eventuelle besparelser. 
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Figur 2.4 Forventet besparelse er omkring 10 pct. af driftsomkostninger ved sammenlægninger 
 

Faktiske driftsomkostninger for fem selskaber, der er sammenlagt i perioden 2012-2017 

Indeks, sammenlægningstidspunkt = 100 

 
Anm.: HOFOR inkluderer sammenlægningen af otte selskaber i 2012. Data mangler for Dragør og Vallensbæk selskaber i 2016 (t+4). For disse to selskaber har vi anvendt 

data fra 2017. I 2016 (t+4) fik HOFOR-selskaberne godkendt tillæg til deres indtægtsramme for samlet omkring 42 mio. kr. Noget af den stigning, der ses i figuren for 

HOFOR i denne periode, forventes at skyldes disse tillæg. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af indberettet data. 

 

 

Konsolideringspotentialet i drikkevandssektoren 

Større drikkevandsselskaber har også lavere faktiske driftsomkostninger pr. m3 debiteret 

vand, jf. Figur 2.5.
37

 Der er også opstillet en enkel økonometrisk model, der belyser denne sam-

menhæng. Til illustration peger denne opgørelse på, at driftsomkostningerne er ca. 32 pct. la-

vere per debiteret vandmængde for et selskab, der producerer 3 mio. m3 debiteret vand end 

for et selskab, der debiterer 0,2 mio. m3 vand, jf. Figur 2.5.  

  

 

 

__________________ 

37
 Konsolideringspotentialet i drikkevandssektoren fokuserer kun på driftsomkostninger, da vi på grund af den nuværende re-

gulering ikke får data for de faktiske totalomkostninger i selskaber, der debiterer under 800.000 m3 vand om året. Men da en 

stor del af drikkevandselskaberne debiterer mellem 200.000 og 800.000 m3 vand, er det vigtigt at inkludere disse selskaber. 

Vandforsyninger under 200.000 m3 er ikke indeholdt i analysen af konsolideringspotentialet i drikkevandssektoren på grund af 

manglende data. I spildevandssektoren debiterer langt størstedelen af selskaberne over 800.000 m3 vand om året, og vi har der-

for data for faktiske totalomkostninger for langt størstedelen af spildevandssektoren. 
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Figur 2.5 Større drikkevandsselskaber har lavere driftsomkostninger pr. m3 vand 
 

Driftsomkostninger pr. m3 drikkevand afhænger af debiteret vandmængde 

Faktiske driftsomkostninger pr. m3, 2017 

 
Anm.: Figuren viser sammenhængen mellem debiteret vandmængde og faktiske driftsomkostninger for 2017. HOFOR København er ekskluderet fra figuren som en out-

lier. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af indberettet data 

 

 

Den nævnte model er herefter brugt til at beregne et stiliseret konsolideringspotentiale efter 

samme principper som for spildevandssektoren. Konsolideringspotentialet i drikkevandssek-

torens driftsomkostninger er på den baggrund anslået til godt 100 mio. kr. ved en konsolide-

ring på 50 pct., jf. Figur 2.6. I henhold til beregningen øges potentialet med graden af konsoli-

dering, og potentialet er således omkring 250 mio. kr. årligt ved 75 pct. konsolidering.
38

 Det re-

elle potentiale er sandsynligvis højere, fordi besparelserne på kapitalomkostningerne ikke er 

medregnet på grund af manglende data. Drifts- og kapitalomkostningerne udgør hver omkring 

50 pct. af totalomkostningerne i drikkevandsselskaberne.  

Konsolideringspotentialerne for de drikkevandsselskaber, der ikke indgår i regressionen, er 

knap 50 mio. kr. ved 50 pct. konsolidering, hvis det beregningsteknisk lægges til grund at re-

sultaterne fra regressionsanalysen også gælder for dem. Det betyder, at det samlede konsoli-

deringspotentiale i drikkevandssektorens driftsomkostninger er op til 150 mio. kr. ved 50 pct. 

konsolidering. Det samlede konsolideringspotentiale er omkring 300 mio. kr. ved 75 pct. kon-

solidering. Ligesom for spildevandssektoren er der en særlig usikkerhed om disse skøn. Det 

 

 

__________________ 

38
 I perioden 2011-2019 har 36 selskaber fusioneret. Det svarer til fire om året. Fusioner er dog kun én ud af flere måder at ind-

hente stordriftsfordele. Den reelle konsolidering er formentlig højere, hvis der også betragtes andre metoder til at konsolidere 

end fusioner, fx tekniske sammenlægninger eller administrative samarbejder 
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vurderes således at der er et potentiale i de resterende 38 selskaber, der ikke indgår i regres-

sionsanalysen, men det er ikke medtaget i den samlede potentialeberegning. 

Figur 2.6 Konsolideringspotentialet er over 100 mio. kr. årligt i drikkevandssektoren ved 50 pct. konsolidering 
 

Årligt konsolideringspotentiale for driftsomkostninger i drikkevandsektoren ved forskellige niveauer af konsolidering 

Konsolideringspotentiale i mio. kr. 

 
Anm.: Til at beregne effektiviseringspotentialet fra konsolidering anvender vi estimationskoefficienterne fra modellen, der kontrollerer for tæthed. Vi kontrollerer ikke for 

selskabernes alder eller de seneste best-of-scorer, da denne information ikke er tilgængelig for de mindre drikkevandsselskaber. Koefficienten for den debiterede vand-

mængde er statistisk signifikant på et 1 procents signifikansniveau, mens koefficienten for tæthed ikke er signifikant. Når selskaberne konsoliderer vil deres gennemsnit-

lige debiterede vandmængde stige (lavere driftsomkostningerne pr. m3 vand). Det antages, at den gennemsnitlige tæthed forbliver uændret. Herfra er konsolideringspo-

tentialet beregnet ved alle grader af konsolidering i drikkevandssektoren. 38 selskaber er ekskluderet fra analysen på grund af manglende data eller fordi de er outliers. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af data indberettet af selskaberne. 

 

 

Der er indikationer på, at større drikkevandsselskaber har bedre mulighed for at opnå højere 

forsyningssikkerhed. Konsolidering kan derfor potentielt også understøtte en styrket forsy-

ningssikkerhed. Det skal ses i sammenhæng med, at den nuværende miljølovgivning pålægger 

større selskaber at teste kvaliteten af deres drikkevand oftere end mindre selskaber.
39

 Større 

forsyninger må også formodes at have mulighed for større faglig ekspertise indenfor fx forsy-

ningssikkerhed og for at foretage omkostningseffektive investeringer, idet de kan udnytte de-

res stordriftsfordele.  

Drikkevandsselskaberne er i nogen grad begrænsede i forhold til at fortage teknisk konsolide-

ring, da renheden af drikkevand kan falde, hvis vandet transporteres for langt. Det betyder 

imidlertid ikke, at selskaberne ikke kan konsolidere og udnytte både administrative og tekni-

ske fordele. Ligesom for spildevandsselskaberne vil konsolideringen i nogen grad være for-

bundet med øgede investeringer i form af især engangsomkostninger. Disse omkostninger 

 

 

__________________ 

39
 Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg, bilag 5, tabel 1: https://www.retsinforma-

tion.dk/Forms/R0710.aspx?id=210700#id407116a4-d444-4d3a-9812-837156a10068. 
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skal omregnes til en årlige udgift i investeringens levetid før de kan sammenholdes med den 

årlige besparelse, som konsolideringen sikrer, og som har mere permanent karakter. Ligesom 

for spildevandssektoren må i hvert fald en del af omkostningerne ved konsolidering implicit 

antages medregnet i analysen, da omkostningerne ved at etablere større anlæg i de større sel-

skaber er inkluderet i disse selskabers enhedsomkostninger. 

Boks 2.5 
Metode til bestemmelse 
af konsolideringspoten-
tialet i drikkevandssek-
toren 

Selskaber med højere debiteret vandmængde har i gennemsnit lavere faktiske enhedsomkost-
ninger på driftsaktiviteter, jf. Tabel 2.2. Analysen inkluderer 172 drikkevandsselskaber, der 
debiterer over 200.000 m3 vand om året. Fortolkningen af koefficienterne er den samme som 
for spildevand, se Boks 2.3. 

 

Tabel 2.3 Regressionsoutput for drikkevand, 2017 

Faktiske driftsomkostninger pr. m3 debiteret vand 

Log(debiteret vandmængde i mio. m3) -0,79   *** 

Tæthed -0,78    

Konstantled 5,52   *** 

   

Adjusted R2 0,08  

Antal observationer 172  

Anm.: Tabelen viser regressionsoutput for en OLS-regression på baggrund af data for 2017. ***, ** og * angiver signifikant forskel-

lig fra nul ved 99 pct., 95 pct. og 90 pct. konfidensinterval. Tabellen præsenterer en level-log-regression. En anden måde at specifi-

cere regressionen er, hvor log(faktiske driftsomkostninger pr. m3 debiteret vand) anvendes som forklaret variabel. I det tilfælde 

er koefficienten for log(debiteret vandmængde i mio. m3) -0,121. Denne specifikation af modellen indikerer, at enhedsomkostnin-

gerne reduceres med 0,12 pct. når den debiterede vandmængde stiger med en pct. 

Kilde: Egne beregninger 

 

Når selskaberne konsoliderer, vil den gennemsnitlige debiterede vandmængde stige, hvilket 
vil reducere den estimerede enhedsomkostning på driftsaktiviteter i drikkevandssektoren. 
Der er ikke data for alle selskabernes alder, ligesom selskaberne under 800.000 m3 debiteret 
vand om året ikke bliver benchmarket og derfor ikke har fået fastsat best-of-two-scorer. Derfor 
indgår disse to forklarende variable ikke i drikkevandsanalysen. Der lægges til grund, at den 
gennemsnitlige tæthed er uændret ved konsolidering. Den procentvise besparelse i enheds-
omkostningerne ganges på de 172 selskabers samlede faktiske driftsomkostninger, som er 
omkring 1,1 mia. kr. 

Til at estimere konsolideringspotentialet blandt de selskaber, der ikke indgår i regressionen, 
lægges den samme procentvise reduktion i enhedsomkostningerne til grund som for de 172 
selskaber i populationen. Denne besparelse holdes op mod de omtrent 250 mio. kr. disse sel-
skaber har i faktiske driftsomkostninger. 

 
 

 

2.5 Løn ned til konkurrenceudsat niveau 

Mangel på konkurrence medfører isoleret set et mindre incitament til at sikre effektiv drift og 

god service. Én indikation på svag konkurrence – og for forsyningssektoren på effektivise-

ringspotentiale – er overnormal indtjening, herunder for høje lønpræmier. For høje lønpræ-

mier kan med andre ord være et tegn på, at et marked ikke drives omkostningseffektivt.  
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En lønpræmie er den ekstra løn, der betales, når der er taget højde for sammensætningen af 

arbejdskraften og dennes erfaring, uddannelsesniveau og andre forklarende variable. Nogle 

brancher betaler højere lønninger end andre, men der er kun tale om lønpræmier, hvis lønfor-

skellen skyldes, at jobbet ligger i en bestemt branche og ikke skyldes forskelle i de ansattes 

kompetencer. 

Lønpræmierne i spildevandssektoren er ifølge beregningerne 5,0-7,6 pct. højere end i møbelin-

dustrien.
40

 Møbelindustrien er valgt som referencebranche, fordi møbelindustrien er udsat for 

international konkurrence og derfor ikke formodes at have lønpræmier, som knytter sig til 

svag konkurrence. Der er i analysen taget højde for en lang række karakteristika, bl.a. køn, al-

der, uddannelsesniveau og geografisk placering. I perioden 2008-2018 havde spildevandssel-

skaberne i gennemsnit lønudgifter for omkring 980 mio. kr. om året. Det årlige lønpræmiepo-

tentiale er 5,0-7,6 pct. af de årlige lønudgifter, hvilket svarer til 49-74 mio. kr.  

Hvis lønpræmien defineres i forhold til medianbranchen (dvs. den branche som har en løn-

præmie, der ligger i midten af alle 128 brancher), er lønpræmien 1-5 pct. i spildevandssekto-

ren, hvilket fører til et forventet potentiale på 10-50 mio. kr.
41

  

Sammenfattende vurderes det forsigtigt på baggrund af ovenstående resultater, at potentialet 

fra lønpræmier inden for spildevandssektoren kan være omkring 50 mio. kr.  

I drikkevandssektoren er lønpræmierne i henhold til beregningerne på 1,5-7,7 pct. i forhold til 

møbelindustrien.
42

 Det nedre estimat for lønpræmien (1,5 pct.) er ikke signifikant. Én ud af 

seks empiriske modeller i analysen finder ikke en signifikant lønpræmie i drikkevandssekto-

ren. I perioden 2008-2018 havde vandforsyningerne i gennemsnit lønudgifter for omkring 

420 mio. kr. om året. Det betyder, at det årlige potentielle lønpræmiepotentiale er 6-32 mio. 

kr. om året. 

Hvis lønpræmien defineres i forhold til medianbranchen, er lønpræmien 1,0-1,6 pct., hvilket 

fører til et forventet potentiale på 5-7 mio. kr.
43

  

Sammenfattende vurderes, at der er et potentiale fra lønpræmier i drikkevandssektoren, men 

grundet usikkerhederne i estimaterne medtager vi ikke dette i den samlede vurdering af effek-

tiviseringspotentialet.
44

 

2.6 Eksisterende, dokumenteret teknologiudvikling i sektorens aktiver 

Der sker hele tiden en teknologiudvikling. Metoder, der tidligere var state of the art, er i dag 

alment anvendte. I den proces falder indkøbspriserne på nye aktiver på grund af produktivi-

tetsforbedringer i fremstillingen fx som konsekvens af international arbejdsdeling og den tek-

nologiske udvikling. 

 

 

__________________ 

40
 Konkurrence og Forbrugerstyrelsen (2019) Konkurrencen på markedet for pension. Her analyseres bl.a. lønpræmierne på 

tværs af 117 forskellige brancher. Der er anvendes seks forskellige økonometriske tilgange. Vi har i beregningen af effektivise-

ringspotentialet i vandsektoren lagt os op af model 3 og 5, hvor den ene er en OLS-model og den anden en fixed effects-model. De 

estimerede lønpræmier er statistisk signifikante. 
41

 Medianbranchen er den midterste branche, hvis alle brancher blev rangeret efter deres estimerede lønpræmie. 
42

 Konkurrence og Forbrugerstyrelsen (2019) Konkurrencen på markedet for pension 
43

 Bemærk at det øvre estimat for lønpræmien i forhold til medianbranchen (1,6 pct.) ikke er signifikant. 
44

 Copenhagen Economics (2017) har ligeledes estimeret en signifikant positiv lønpræmie inden for vandforsyning, kloakvæsen, 

affaldshåndtering mv på omkring 3-6 kr. (2-3 pct.) i timen inkl. pension. Det konkluderes dog samtidig, at denne i gennemsnit er 

lavere end tilfældet i el-, gas og varmeforsyning. Copenhagen Economics (2017) Lønniveau i forsyningssektoren. 

Punkt 9, Bilag 3: Vandsektorens effektiviseringspotentialer, 2020-2030



SIDE 27 VANDSEKTORENS EFFEKTIVISERINGSPOTENTIALE, 2020-2030 

 

Ved øget anvendelse af de teknologier, der allerede er tilgængelige på markedet for vandtek-

nologier i dag, finder vi et potentiale i drikkevandssektoren på omkring 300 mio. kr. årligt, jf. 

Figur 2.7. Det er identificeret ved at sammenholde omkostningerne ved selskabernes nuvæ-

rende aktivbase med den omkostning de ville have haft, hvis selskaberne havde de mest effek-

tive aktiver, der i dag er tilgængelige. Det svarer til omkring 21 pct. af de årlige afskrivninger 

på drikkevandsselskabernes aktiver, som udgør omkring 1,4 mia. kr. Metoden er beskrevet i 

Boks 2.5. 

Figur 2.7 Årlige besparelser i drikkevandsektoren på omkring 300 mio. kr. ved anvendelse af ny teknologi i aktiver 
 

Årlige afskrivninger af aktivbase med selskabernes nuværende aktiver og tilgængelige aktiver 

Mia. kr., 2019-priser 

 
Anm.: Afrundet til nærmeste hundrede millioner. Den venstre søjle angiver drikkevandsselskabernes nuværende årlige afskrivninger beregnet ved at sammenholde alle 

store drikkevandsselskabers nuværende aktiver. Estimerede anskaffelsespriser og forventede levetider er taget fra pris- og levetidskataloget, jf. https://www.kfst.dk/vej-

ledninger/kfst/dansk/2016/pris-og-levetidskatalog-for-vandforsyning-og-spildevand/. Herfra beregnes de årlige afskrivninger på den samlede nuværende aktivmasse. 

Dette er et mål for selskabernes årlige omkostninger til de nuværende aktiver. Søjlen til højre angiver ligeledes selskabernes nuværende aktivmasse, men hvor anskaffel-

sespriser og forventede levetider er estimeret i teknologikataloget for drikkevand.
45

 Teknologikataloget er 11 år nyere end pris- og levetidskataloget, og viser, at den tek-

nologiske udvikling 2009-2020 har ført til lavere priser på selskabernes aktiver. Nogle aktiver har ikke været mulige at sammenligne på tværs af pris- og levetidskataloget 

og teknologikataloget. Det er tilfældet for årlige afskrivninger til en værdi af knap 300 mio. kr. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af Pris- og levetidskataloget (2009), Teknologikataloget for drikkevand (2020) samt selskabernes indberetninger fra 2019. 

 

 

Mange aktiver har stadig lang levetid, og det er sjældent optimalt at udskifte før tid. Det er al-

drig optimalt at udskifte alle aktiver på én gang. Det betyder, at det ikke er hele det årlige po-

tentiale, der kan hentes hvert år frem mod 2030. Selskabernes årlige reinvesteringer udgør 

 

 

__________________ 

45
 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (2020) Teknologikatalog for drikkevand. Kan læses her: https://www.kfst.dk/vandtil-

syn/analyser/ 
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omkring 1,53 pct. af aktivmassen.
46

 Med denne reinvesteringshastighed er effektiviseringspo-

tentialet ved udskiftning af aktiver med eksisterende nye teknologier på omkring 50 mio. kr. i 

perioden 2020-2030.  

I modsætning til for drikkevandsteknologi råder Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ikke 

over et teknologikatalog for spildevandsteknologier. Effektiviseringspotentialet fra eksiste-

rende teknologiudvikling i spildevandssektorens aktiver skønnes alligevel, om end mere usik-

kert, at være 250 mio. kr. i perioden 2020-2030. Effektiviseringspotentialet fra bedre udnyt-

telse af eksisterende teknologi forventes således at være højere for spildevandsselskaberne, 

da de har en større aktivbase end drikkevandselskaberne. Ved seneste opgørelse havde spil-

devandsselskaberne omkring 5,5 gange så høje kapitalomkostninger som drikkevandsselska-

berne. Potentialet i spildevandssektoren er således beregnet med afsæt i den mulige bespa-

relse i drikkevandsselskaberne, og at spildevandsselskabernes har en noget større aktivbase. 

Dette estimat er behæftet med betydelig usikkerhed.
47

 

De potentielle besparelser kan realiseres i takt med, at selskaberne løbende udskifter deres 

aktiver. For drikkevandsselskaberne drejer det sig eksempelvis om følgende aktiver: 

» Ledninger: Tidligere er der blandt andet anvendt eternitledninger og støbejernsledninger 

til at transportere drikkevand. Disse ledninger koster omkring 1.400 kr. pr. meter i genan-

skaffelsesværdi, jf. pris- og levetidskataloget.
48

 Når disse ledninger skal udskiftes, sker det i 

dag næsten altid til ledninger af PE-plast, der koster omkring 440 kr. pr. meter. Det giver en 

besparelse på omkring 68 pct. Derudover har ledninger af PE-plast en længere forventet 

levetid, fordi de i højere grad kan give sig i samlingerne i stedet for at bryde. 

» Filteranlæg, åbne filtre: Et filteranlæg med en kapacitet på 200 m3 vand i timen kostede i 

2009 omkring 14.000 kr. I dag er prisen nede på lidt over 8.000. Det er en besparelse på 

omkring 43 pct. 

» Pumper: Prisen for pumper var omkring 2.300 kr. pr. m3 vand i timen ved prisopgørelsen i 

2009, jf. pris- og levetidskataloget.
49

 I dag er prisen omkring 1.750 kr. pr. m3 vand i timen. 

Det er en besparelse på omkring 25 pct. 

På grund af manglende data er de afledte besparelser på drift og vedligehold af de nye aktiver 

ikke medregnet. Besparelserne ved de teknologier, der overflødiggør tidligere aktiver, indgår 

heller ikke. 

Ny teknologi har ikke kun gjort drikkevandsselskabernes aktiver billigere. Der er også sket en 

kvalitetsforbedring på en lang række punkter til gavn for miljø, sundhed og generel bæredyg-

tighed. Fx fremstilles vandledninger i dag af PE-plast, hvilket har forlænget levetiden, reduce-

ret risikoen for brud, reduceret risikoen for indtrængning af fremmede stoffer og givet renere 

forbrænding ved kassering. Et andet eksempel er udfasningen af iltningstrapper til fordel for 

lukkede systemer med en lavere forureningsrisiko. 

 

 

__________________ 

46
 Konkurrence og Forbrugerstyrelsen (2018) Totaløkonomisk benchmarking for drikkevandsselskaber 

47
 Teknologikataloget for spildevand er endnu ikke udarbejdet 

48
 Beregnet som gennemsnit af ledninger med diameter mellem 110 og 250 mm. 

49
 Beregnet som et gennemsnit på tværs af fire størrelsesintervaller af pumper 
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Boks 2.6 
Metode til bestemmelse 
af effektiviseringspoten-
tiale ved løbende ud-
skiftning af aktivbasen 
med nyere teknologi 

Den samlede mulige besparelse er beregnet som forskellen mellem de årlige afskrivninger, 
hvis alle store drikkevandsselskaber (med en debiteret vandmængde over 800.000 m3) ud-
skifter deres nuværende aktiver med aktiver, der er tilgængelige på markedet i dag. Mange af 
de aktiver, der anvendes af drikkevandsselskaberne er i dag blevet overhalet af nyere produk-
ter, som enten er billigere eller bedre eller begge dele. Effektiviseringspotentialet fra eksiste-
rende, dokumenteret teknologiudvikling i sektorens aktiver er beregnet ud fra selskabernes 
løbende reinvestering i nye aktiver, hvormed den mulige besparelse løbende hentes. 

På baggrund af selskabernes indberetninger af aktiver i forbindelse med benchmarkingen i 
2019 er der skabt et overblik over den samlede aktivbase i drikkevandssektoren. Vi lægger 
denne aktivbase til grund for analysen. 

Vi har for hvert aktiv i den nuværende aktivbase – som opgjort efter kategorierne i pris- og le-
vetidskataloget (POLKA) – fundet det bedste alternativ, der er tilgængeligt i dag. Der tages ud-
gangspunkt i teknologikataloget for drikkevandssektoren. Teknologikataloget giver et over-
blik over de teknologier, der er tilgængelige på markedet i dag og angiver både anskaffelses-
pris herfor og drifts- og vedligeholdelsesomkostninger ved de forskellige teknologier. Der ses 
dog bort fra drifts- og vedligeholdelsesomkostninger i denne analyse, da denne information 
ikke er tilgængelig i POLKA. 

Vi har beregnet forskellen i årlige afskrivninger ved at skifte til den nyeste teknologi for hvert 
aktiv. De årlige afskrivninger er et mål for selskabernes årlige omkostninger forbundet med at 
have investeret i den givne aktivbase.  

Der er antaget en årlig besparelse på 0 kr. for de aktiver i POLKA, hvor der ikke findes et sam-
menligneligt aktiv i teknologikataloget – det kunne være, fordi typen af aktiver ikke længere 
installeres, men stadig finder anvendelse. Det betyder, at de årlige afskrivninger antages at 
være uændrede. Et eksempel på et sådant aktiv er iltningstrapper, som ikke længere installe-
res, men som stadig finder anvendelse i drikkevandsselskaberne. Der er ligeledes antaget en 
besparelse på 0 kr. for aktiver, der opgøres i én enhed i POLKA og en ikke-sammenlignelig en-
hed i teknologikataloget. Både aktiver, der ikke længere installeres, og aktiver uden sammen-
lignelige enheder, er inkluderet i Figur 2.7 som ikke-sammenlignelige aktiver. 

Den årlige afskrivning for hvert aktiv i POLKA og teknologikataloget er beregnet ved at gange 
selskabernes samlede mængde med aktivets enhedspris og dividere med aktivets levetid. 

Det samlede effektiviseringspotentiale i perioden 2020-2030 er beregnet ved at lægge selska-
bernes forventede årlige reinvestering på 1,53 pct. af deres aktivmasse til grund. Det betyder, 
at de realiserer 1,53 pct. af den samlede mulige besparelse hvert år. 

 
 

 

2.7 Produktivitetsudviklingen frem til 2030 

Frem mod 2030 vil der ske en fortsat generel produktivitetsudvikling i samfundet. Udviklin-

gen viser sig både i højere kvalitet og/eller lavere priser på konkurrenceudsatte markeder. 

Uden økonomisk regulering vil monopolmarkeder som de danske vandselskaber formentlig 

ikke følge med denne udvikling, og forbrugere og virksomheder vil dermed gå glip af fordelene 

ved produktivitetsudviklingen. 

Det lægges til grund at produktivitetsudviklingen i industrien kan ses som et rimeligt centralt 

bud på den produktivitetsudvikling der må forventes af en effektivt drevet vandsektor. Vi esti-

merer, at der vil opstå et effektiviseringspotentiale fra produktivitetsudviklingen på omkring 

1,6 mia. kr. i den samlede vandsektor frem mod 2030. Potentialet fordeler sig på omkring 

1.250 mio. kr. i spildevandssektoren og 350 mio. kr. i drikkevandssektoren. Beregningen in-

kluderer, at selskabernes omkostninger forventes at stige som følge af nye opgaver, fx bedre 

Punkt 9, Bilag 3: Vandsektorens effektiviseringspotentialer, 2020-2030



SIDE 30 KAPITEL 2 EFFEKTIVISERINGSPOTENTIALET I DEN DANSKE VANDSEKTOR FREM TIL 2030 

 

grundvandsbeskyttelse, øgede miljøkrav, udvidelser af forsyningsområder osv. Nye opgaver 

finansieres ved tillæg, der øger selskabernes indtægtsrammer svarende til omkostningerne.
50

 

Produktivitetsudviklingen frem mod 2030 er estimeret på baggrund af den gennemsnitlige 

udvikling i totalfaktorproduktiviteten i perioden 2007-2016, jf. Boks 2.7. 

Boks 2.7 
Metode til at bestemme 
effektiviseringspotenti-
alet frem til 2030 

Vi lægger perioden 2007-2016 til grund for den forudsatte produktivitetsudvikling frem til 
2030. Vi har taget udgangspunkt i totalfaktorproduktivitetsudviklingen i industrien. 

Den gennemsnitlige totalfaktorproduktivitetsudvikling i industrien for perioden 2007-2016 er 
omkring 1,4 pct., mens den er 1,7 pct. for perioden 2006-2015. 

Selskabernes faktiske totale omkostninger (eksklusiv ikke-påvirkelige omkostninger på ca. 3 
mia. kr.) er på omkring 11,5 mia. kr. i 2018, og forventede tillæg i perioden 2020-2030 er om-
kring 1,5 mia. kr. Med en forudsat produktivitetsstigning på 1,4 pct. er potentialet fra produk-
tivitetsudviklingen dermed på omkring 1,6 mia. kr. Det antages her, at udviklingen i tillæg 
fremadrettet svarer til forløbet i perioden 2011-2019. Her fik drikkevandsselskaberne i gen-
nemsnit tillæg på 44 mio. kr. om året, mens spildevandsselskaberne i gennemsnit fik tillæg for 
69 mio. kr. om året. Der er desuden taget højde for, at de øvrige delpotentialer også reducerer 
det forventede omkostningsgrundlag over perioden 2020-2030. 

 
 

 

 

 

__________________ 

50
 Se Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (2019) Udviklingen i den danske vandsektors økonomi 2010-2019, hvor tillægsmeka-

nismen er beskrevet, og udviklingen siden 2010 er analyseret. 
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3 Kapitel 3 
Den nuværende regulering kan ikke indhente hele 
effektiviseringspotentialet 

Boks 3.1 
Hovedkonklusioner 

Kapitel 3 - Den nuværende regulering kan ikke indhente hele effektiviseringspotentia-
let 

» Den nuværende regulering forventes at indhente omkring 3,0 mia. kr. i perioden 2020-
2030, hvilket svarer til omkring 78 pct. af det identificerede potentiale. 
 

» Den besluttede introduktion af bl.a. fleksible rammer og forrentningsrammer fra 2022 for-
ventes at have en positiv effekt på indhentningen af potentialet. Dette vil dog afhænge af de 
endelige modeller. 
 

» Der anbefales 4 nye tiltag, som kan bidrage til at indhente det effektiviseringspotentiale, 
som ikke kan indhentes med hverken den nuværende eller den kommende, politisk beslut-
tede regulering. 

 

 

3.1 Den nuværende regulering kan forventeligt indhente størstedelen af potentialet 

Den nuværende regulering vil forventeligt indhente 3,0 mia. kr. i perioden 2020-2030, jf. Ta-

bel 3.1. Det svarer til omkring 78 pct. af det samlede potentiale på 3,9 mia. kr. Det resterende 

forventes ikke at kunne indhentes med den nuværende regulering. Metoden til at beregne ind-

hentningen af potentialet med den nuværende regulering er beskrevet i Boks 3.2. 

Hvis det generelle effektiviseringskrav fremover bliver lavere på et stabilt niveau som følge af 

ny fastsættelsesmetode, vil der indhentes mindre end de 78 pct.   

Tabel 3.1 Den nuværende regulering vil indhente 78 pct. af potentialet 

 Spildevand 

i mia. kr. 

Drikkevand 

i mia. kr. 

Den samlede vandsektor 

i mia. kr. 

Samlede økonomiske rammer 2019 10,2 4,8 15,0 

Forventede effektiviseringskrav 2020-2030 2,3 0,7 3,0 

    

Effektiviseringspotentiale 2020-2030 3,1 0,75 3,85 

Anm.: Tabellen viser de nuværende samlede økonomiske rammer og effektiviseringspotentialet for drikke- og spildevandsselskaberne (afrundet til nærmeste hundrede 

millioner). 

Kilde: Egne beregninger 
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Boks 3.2 
Indhentning af effektivi-
seringspotentialet un-
der den nuværende re-
gulering 

Den nuværende regulering stiller to typer effektiviseringskrav til selskaberne: Generelle og 
individuelle krav.  

Beregning af generelle effektiviseringskrav 

Den nuværende metode til fastsættelse af det generelle effektiviseringskrav bestemmes for-
skelligt på tværs af selskabsstørrelser. 
» Mindre selskaber (200.000-800.000 m3 debiteret vand årligt): Det generelle effektiviserings-

krav, der stilles til disse selskaber, er på 1,7 pct. af den økonomiske ramme eksklusiv ikke-på-
virkelige omkostninger. Ikke-påvirkelige omkostninger dækker over omkostninger, som det 
ikke vurderes at selskaberne kan påvirke og derfor heller ikke kan gennemføre effektiviserin-
ger af. 

» Store selskaber (over 800.000 m3 debiteret vand årligt): Det generelle effektiviseringskrav, der 
stilles til disse selskaber, fastsættes forskelligt på tværs af selskabernes drifts- og kapitalom-
kostninger. På driftsomkostningerne (OPEX) fastsættes det generelle effektiviseringskrav til 2 
pct., mens effektiviseringskravet på selskabernes kapitalomkostninger (CAPEX) fastsættes på 
baggrund af et vægtet gennemsnit for femårsgennemsnittet i timeproduktivitetsudviklingen i 
bygge- og anlægsbranchen (vægtet 70 pct.) og inden for den markedsmæssige økonomi (væg-
tet med 30 pct.). 

I beregningen af indhentningen af effektiviseringspotentialet lægges et generelt krav på CA-
PEX på 1,65 pct. årligt til grund for de større selskaber. Det er baseret på et geometrisk gen-
nemsnit af produktivitetsudviklingen i perioden 2009-2018. De estimerede generelle krav i 
perioden 2020-2030 er behæftet med usikkerhed, da den fremtidige produktivitetsudvikling 
er ukendt. 

Beregning af individuelle effektiviseringskrav 

De individuelle effektiviseringskrav fastsættes ved benchmarkinganalyser og stilles frem til 
2022 kun til større selskaber (over 800.000 m3 debiteret vand om året). Individuelle krav stil-
les til de selskaber, der er mindre effektive end de mest effektive, eller som har økonomiske 
rammer, der overstiger deres omkostninger. Der anvendes to metoder til at beregne selska-
bernes relative effektivitet: en DEA- model og en SFA-model. I fastsættelsen af de individuelle 
krav anvendes for hvert selskab den metode, der giver selskaberne den bedste score. Dette fø-
rer – alt andet lige – til lavere krav til selskaberne, end hvis der kun blev anvendt én model. 
Der er altså tale om et forsigtighedshensyn. 

De gennemsnitlige individuelle effektiviseringskrav på tværs af selskaberne er 0,92 pct. for 
drikkevandsselskaberne og 0,85 pct. for spildevandsselskaberne. Dette er beregnet på bag-
grund af benchmarking af drikkevandsselskaberne i 2018 og spildevandselskaberne i 2019. 
De gennemsnitlige individuelle effektiviseringskrav tager højde for, at det efterslæb der esti-
meres i benchmarkingmodellerne, skal indhentes over en periode på otte år, og at hvert sel-
skabs årlige individuelle effektiviseringskrav ikke må overstige 2 pct.

51
 Der lægges til grund, at 

de gennemsnitlige individuelle effektiviseringskrav vil blive stillet gennem hele perioden 
2020-2030. Det skyldes, at der historisk ikke er indikation på, at de individuelle krav reduce-
res over tid. Det kan være en konsekvens af, at de mest effektive selskaber (den såkaldte 
”front”) løbende gennemfører tiltag, der øger deres effektivitet og derfor løbende øger forskel-
len ned til de mindre effektive selskaber. 

Den nuværende regulering tager en række forsigtighedshensyn ved fastsættelsen af de indivi-
duelle krav. Disse inkluderer at det individuelle krav maksimalt må udgøre 2 pct. af indtægts-
rammen, at hvert selskabs bedste score fra to forskellige benchmarkingmetoder anvendes og 
at der tages højde for selskabers alder og hver selskabs geografiske afstand mellem kunder. 

 

 

__________________ 

51
 Vandsektorlovens § 6 stk. 5 
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Der foretages desuden en grundig kontrol af, om hvert frontselskab er repræsentativt som 
sammenligningsgrundlag for resten af sektoren. 

To grupper af selskaber er ekskluderet fra analysen af indhentningen af effektiviseringspoten-
tialet i vandsektoren. For det første ekskluderes selskaber, der debiterer under 200.000 m3 
vand om året. Det skyldes, at disse selskaber udelukkende er reguleret efter et hvile-i-sig-selv-
princip. Den nuværende indtægtsrammeregulering stiller derfor ingen krav til disse selskaber. 
For det andet ekskluderes forbrugerejede selskaber, der debiterer 200.000-800.000 m3 vand 
om året. Det skyldes, at disse selskaber kan vælge at blive fritaget for regulering fra 2021. Det 
drejer sig om 86 pct. af drikkevandsselskaberne (80 pct. af indtægtsrammerne) i denne stør-
relsesgruppe. Spildevandsselskaberne er alle kommunalt ejede. 

Beregningen af indhentningen af effektiviseringspotentialet tager desuden højde for, at der 
bliver givet tillæg til selskabernes indtægtsrammer i perioden 2020-2030. Der stilles i den nu-
værende regulering også effektiviseringskrav til tillæggene. Det lægges til grund, at de gen-
nemsnitlige tillæg følger den historiske udvikling. I perioden 2011-2019 blev der i gennemsnit 
givet årlige tillæg for 44 mio. kr. til drikkevandselskabernes indtægtsrammer og 69 mio. kr. til 
spildevandsselskabernes indtægtsrammer. 

 
 

 

3.2 Politisk besluttede tiltag forventes i nogen grad at øge indhentningen af potentialet 

Afhængigt af den konkrete udmøntning kan de politisk besluttede ændringer til reguleringen, 

der forventes at træde i kraft i 2022, potentielt i nogen grad øge indhentningen af effektivise-

ringspotentialet.
52

 

1. Introduktion af individuelle krav til mindre selskaber: Selskaber, der debiterer 

200.000-800.000 m3 vand om året bliver benchmarket fra 2022. De mindre forbrugerejede 

selskaber kan imidlertid fra 2020 vælge at træde helt ud af den økonomiske regulering. Det 

lægges derfor til grund, at der fremover kun kan stilles benchmarkbaserede, individuelle 

effektiviseringskrav til de mindre kommunalt ejede selskaber 

 

2. Introduktion af fleksible rammer: Introduktionen af fleksible rammer fra 2022 betyder, 

at selskabernes indtægtsrammer efter hver reguleringsperiode (dvs. hvert fjerde år) skal 

bringes ned til deres gennemsnitlige faktiske omkostninger, men at rammerne også ud fra 

en række kriterier kan opjusteres. En endelig model for fleksible rammer er ikke fastlagt 

endnu. Det forventes dog, at de fleksible rammer vil reducere det regulatoriske overskud i 

vandsektoren. 

 

3. Introduktion af forrentningsrammer og WACC i reguleringen: Indføring af forrent-

ningsrammer kan potentielt øge indhentningen af effektiviseringspotentialet, da det for-

ventes at føre til højere grad af lånefinansiering blandt selskaberne. Det betyder, at selska-

berne på kortere sigt kan reducere de nuværende vandtakster, da de ikke er nødsaget til at 

lade nuværende forbrugere betale for fremtidige investeringer gennem henlæggelser i 

egenkapitalen. Formålet med at introducere forrentningsrammer og WACC (Weighted Aver-

age Cost of Capital) i reguleringen er derfor at sikre en bedre fordeling mellem lånefinansie-

 

 

__________________ 
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 Stemmeaftale om justeret økonomisk regulering af vandsektoren (2018), https://www.kfst.dk/media/54111/justeret-oeko-

nomisk-regulering-af-vandsektoren-22112018.pdf  
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ring og finansiering gennem egenkapitalen i vandsektoren. Samtidig øger forrentningsram-

men dog også selskabers mulighed for at opkræve en højere pris. Tiltaget skal derfor ses og 

implementeres i tæt sammenhæng med introduktionen af fleksible rammer. 

3.3 Fire anbefalinger til nye tiltag, der kan bidrage til at realisere det fulde potentiale 

Ud over de tiltag, der allerede er politisk vedtaget, er der mulighed for at forbedre regulerin-

gen og realisere en større andel af det estimerede effektiviseringspotentiale i vandsektoren – 

og også dele af det potentiale, der ikke er indregnet i estimatet. Anbefalingerne vurderes at 

kunne gennemføres under fuld hensyntagen til grøn omstilling, høj forsyningssikkerhed, høj 

kundeservice og fortsat teknologiudvikling. 

1. Nye og stærkere incitamenter til konsolidering. Reguleringen indeholder i dag forholds-

vist svage incitamenter til konsolidering – og nogle forhold i lovgivningen kan være barrie-

rer. Det anbefales derfor, at der samles op på tidligere analyser og anbefalinger og foretages 

supplerende analyse af yderligere muligheder og barrierer for konsolidering. Det anbefales 

også, at kommunerne forpligtes til at undersøge mulige gevinster og omkostninger ved 

konsolideringer af kommunale vandselskaber. 

 

2. Et højere loft for effektiviseringskrav. I dag må benchmarkingbaserede, individuelle ef-

fektiviseringskrav til de mindst effektive selskaber – og til selskaber med indtægtsrammer, 

der overstiger deres omkostninger – ikke overstige 2 pct. om året, selvom den lave effekti-

vitet tilsiger, at kravet burde være højere. I 2019 havde 13 pct. af spildevandsselskaber en 

effektivitet, der tilsagde et højere individuelt krav end 2 pct. Tallet er 14 pct. i 2018 for 

drikkevandsselskaberne, der debiterer over 800.000 m3 vand om året. Det betyder, at for-

brugerne, der forsynes af disse selskaber, har for høje vandregninger i dag, og at de vil for-

blive for høje i de kommende år som følge af de for lave effektiviseringskrav. Det anbefales 

derfor at opjustere loftet for det maksimale årlige individuelle effektiviseringskrav.  

 

3. Bedre mulighed for at undgå krydssubsidiering og for høje afregninger. Reduceret 

gennemsigtighed som følge af spredt myndighedskompetence og uklare regler indebærer 

risiko for krydssubsidiering og at afregninger i større forsyningskoncerner ikke sker til 

markedsmæssige priser. Begge dele kan føre til eller evt. skjuler for høje omkostninger for 

forbrugerne. Det anbefales derfor at samle tilsynsforpligtelsen hos én myndighed og ind-

føre klarere regler, der giver tilsynsmyndigheden tilstrækkelig mulighed for på forbruger-

nes vegne at påse, at reglerne overholdes. Det bør i den forbindelse sikres, at tilsynsmyn-

digheden kan indhente alle nødvendige oplysninger om vandselskabernes transaktioner – 

både internt med andre selskaber i en koncern og eksternt, herunder med ejerkommuner. 

 

4. Effektivitet i forbrugerejede vandværker. I dag er vandværker, der debiterer under 

200.000 m3 vand, ikke underlagt økonomisk regulering. Dette gælder fra 2021 også de for-

brugerejede vandværker, der debiterer under 800.000 m3 vand og vælger at træde ud af 

reguleringen. Alle disse værker er forbrugerejede og kan opkræve takster til det omkost-

ningsniveau, de selv vurderer. Incitamentet til omkostningseffektivitet kan dermed være 

svagt, idet forbrugerne som ejere reelt kan have svært ved at sikre effektiv drift. Et generelt 

effektiviseringskrav til disse vandværker vil kunne stilles på en simpel og administrativt 

enkel måde – til gavn for de forbrugere og virksomheder, der forsynes af mindre, forbru-

gerejede vandværker. Et generelt effektiviseringskrav vil kun kunne hente en mindre del af 

effektiviseringspotentialet i disse vandværker, men det vil kunne tilskynde til konsoliderin-

ger og dermed lavere samlede omkostninger. Der er i dag godt 2.000 mindre vandværker i 

Danmark. Det anbefales, at der laves en analyse af, hvordan en simpel reguleringsmodel 

kan designes, og hvad en nedre grænse herfor kan være.  
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I dette notat er den umiddelbare lokale vurdering og konkrete handlemuligheder af de 
enkelte elementer i Forsyningssekretariatets potentialeanalyse beskrevet. 
 
Indledningsvist skal det bemærkes arbejdet med potentialeanalysen blev igangsat først på 
året af klima-, energi- og forsyningsministeren med det formål at frigive økonomi til 
klimaindsatsen. Forsyningssekretariatet, der regulerer vand- og spildevandssektoren, blev 
opfordret til at inddrage branchen i analyseprocessen, så vidt det var muligt og 
hensigtsmæssigt i forhold til tidsfristen. Dette er beklageligvis kun sket i begrænset omfang. 
 
Efterfølgende har der været stor kritik af analysen fra branchens side. Branchen er enig i, at 
der fortsat skal ske effektiviseringer, men retter en kritik af statens analysetilgang, 
metodevalg, datagrundlag og grundlæggende brancheforståelse. 
 
Det er vores lokale vurdering, at processen med fordel kunne have været mere inkluderende. 
Aktuelt ser vi hvordan der er skabt modstand frem for medspil samt at man i dag skælder ud 
på hinanden frem for konstruktivt at finde muligheder for den nødvendige tilpasning.  
 
Vi har ikke et grundlag for reelt at vurdere om Forsyningssekretariatets analyse giver et 
retvisende billede, men har det umiddelbare indtryk, at analyserne teknisk set er korrekte. 
De er dog gennemført med en noget distanceret og teoretisk tilgang og uden at en evt. 
brancheforståelse præger arbejdet. 
 
I vores lokale optik er det ærgerligt, idet branchen står over for store opgaver og med et 
fortsat stort effektiviseringspotentiale. 
 
Samtidig er det væsentligt at bemærke, at omkring halvdelen af de anviste effektiviseringer 
kommer af at branchen forventes at følge med den generelle produktivitetsudvikling i 
samfundet. 

Potentialerne 

Forsyningssekretariatet anviser et effektiviseringspotentiale på 3,85 mia. kr. Hovedparten af 
dette er ikke ”nye penge”, men en del af den eksisterende regulering, som bl.a. forudsætter 
at branchen følger den generelle produktivitetsudvikling i samfundet.  
 
Det er Forsyningssekretariatets vurdering, at potentialet kan realiseres under fuld 
hensyntagen til grøn omstilling, fortsat høj forsyningssikkerhed, høj kundeservice og fortsat 
teknologiudvikling. 
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Effektiviseringspotentialet i den danske vandsektor 2020-2030 

mio. kr. over 10 år Spildevand  Drikkevand  Samlet 
Bagudskuende potentiale (efterslæb)     
Efterslæb i ikke-effektive selskaber (benchmarking)  900 250 1.150 
Potentiale ved konsolidering  650 100 750 
Løn ned til konkurrenceudsat niveau  50  50 

Fremadskuende potentiale     
Potentiale ved eksisterende teknologiudvikling i aktiver  250 50 300 
Produktivitetsudvikling frem til 2030  1.250 350 1.600 

Samlet effektiviseringspotentiale  3.100 750 3.850 

Forsyningssekretariatet peger på fire tiltag 

Forsyningssekretariatet har i sin analyse fastlagt et effektiviseringspotentiale, som det må 
forventes, at branchen i et vist omfang skal og kan realisere.  
 
Der peges på fire mulige tiltag, der kan bidrage til at realisere det fulde potentiale: 
 Nye og stærkere incitamenter til konsolidering 
 Et højere loft for individuelle effektiviseringskrav 
 Stærkere statslig tilsynsmyndighed – et forhold, der ikke kan påvirkes lokalt 
 Effektiviseringer og konsolidering i forbrugerejede vandværker – et forhold der ikke 

konkret vedrører et kommunalt ejet forsyningsselskab. 

Nye og stærkere incitamenter til konsolidering 

Forsyningssekretariatets analyse af konsolideringspotentialet bygger på omkostninger for fem 
selskaber, der er sammenlagt i perioden 2012-2017. Af de fem selskaber indgår to i samme 
holdingselskab (Biofos og HOFOR). Reelt har man altså analyseret 4 sammenlægninger.  
 
To af disse sammenlægninger er meget store og har givet positive rationaler 
(Biofos1/HOFOR2 og Novafos3). Disse sammenlægninger er begge sket i den tætbefolkede 
hovedstadsregion og tæller med stor vægt i den samlede analyse, idet de to selskaber har en 
meget stor omsætning.  
 
De to øvrige sammenlægninger er sket i provinsen (DIN Forsyning4 og FORS5). Begge disse 
har giver forbrugerne øgede omkostninger.  
 
I Forsyningssekretariatets analyse vurderes det, at konsolideringspotentialet er 10 % af 
driftsomkostningerne, men på længere sigt kan være endnu højere, når der gradvist 
investeres i større, bedre og mere omkostningseffektive anlæg. 

 
1 Biofos ejes af 15 kommuner: Albertslund, Ballerup, Brøndby, Frederiksberg, Gladsaxe, 
Gentofte, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, København, Lyngby-Taarbæk, 
Rødovre og Vallensbæk samt HOFOR Spildevand Holding A/S. Selskabet håndterer spildevand 
2 HOFOR ejes af 8 kommuner: Albertslund, Brøndby, Dragør, Herlev, Hvidovre, København, 
Rødovre og Vallensbæk. Selskabet håndterer vand og spildevand 
3 Novafos ejes af 9 kommuner: Allerød, Ballerup, Egedal, Frederikssund, Furesø, Gentofte, 
Gladsaxe, Hørsholm og Rudersdal. Selskabet håndterer vand- og spildevand 
4 DIN Forsyning ejes af 2 kommuner: Varde og Esbjerg. Selskabet håndterer vand, affald, 
spildevand og fjernvarme. 
5 FORS ejes af 3 kommuner: Holbæk, Lejre og Roskilde. Selskabet håndterer vand, affald, 
spildevand og fjernvarme. 
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Figur 1 - Potentialeanalysen, s. 22 

Lokal vurdering 

Kort fortalt er er de positive rationaler ved konsolidering sket i sammenhængende bysamfund 
i hovedstadsområdet med mange indbyggere, hvor sammenlægningerne i provinsen netto 
har været en omkostning for forbrugerne. Alligevel er det statens rationale, at store 
renseanlæg, der håndterer store mængder spildevand, gør det væsentligt billigere end små 
anlæg, hvorfor det i statens perspektiv en fordel, at spildevandsselskaber lægges sammen, 
så de opnår et stort spildevandsvolumen.  
 
Skulle vi opnå samme indbyggervolumen, som håndteres i hovedstadsområdet, skulle 
spildevandet i Region Syddanmark håndteres på 8 renseanlæg, hvilket ville kræve 
opbygningen af en helt ny og driftstung infrastruktur. 
 
Der er oplagt et økonomisk rationale i administrative sammenlægninger, som dog kan opnås 
af flere veje 
 
Provinsens store afstande kræver opbygning af en helt ny og omfattende infrastruktur for at 
tekniske konsolideringer kan realiseres. Store transportafstande giver generelt øgede 
distributionsomkostninger og samtidig ses det: 
 At periodisk stillestående spildevand grundet afgasning øger nedslidningen af kloaknettet 

og giver kortere levetid 
 At længere transporttid giver reduceret drikkevandskvalitet. 
 
I større enheder er der dog samtidig et økonomisk rationale i at flere forbrugere betaler for 
grundadministrationen, som fx økonomi, jura, HR, kommunikation og topledelse. 

Umiddelbare handlemuligheder 

Der er ingen tvivl om, at vi i Provas kan blive mere effektive og skabe en væsentligt bedre 
økonomi – det arbejder vi også intenst på i øjeblikket og det lykkes vi naturligvis med.  
 
Det lokalpolitiske spørgsmål er om det giver særskilt værdi for borgerne, at vi som 
forsyningsselskab er tæt på kommunen og forbrugerne, eller om det egentlig ikke er så 
væsentligt med den lokale indflydelse. Vi kan komme i mål med de efterspurgte 
effektiviseringer ad flere veje. 
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En konsolidering kan ske på tre måder, man kan skabe 
 Fælleskommunalt forsyningsselskab – dvs. en fusion med forsyningsselskaberne i 

nabokommunerne eller fx hele regionen. Fælleskommunale forsyningsselskaber skaber 
større afstand til ejerkredsen og forbrugerne. De samarbejdsvanskeligheder som vi 
tidligere så mellem Teknik og Miljø samt planlæggerne i Provas findes i mange former 
over hele landet – større afstand vil ikke nødvendigvis gøre samarbejdet lettere 

 Multiforsyning, hvor samme selskab fx håndterer fjernvarme, affald, vand og spildevand – 
dvs. en fusion mellem fjernvarmeselskaberne i Haderslev, Vojens og Gram samt Provas 
og f.eks. flere af kommunens mindre vandværker. Herved opnås stordriftens 
administrative fordele uden at en unødvendig kompleksitet opbygges grundet forskellige 
ejerinteresser og større afstand mellem ejer og selskab 

 Ejerunderstøttet forsyning, hvor en del af stabsopgaver og administrative funktioner mod 
betaling på markedsvilkår og inden for kommunalfuldmagtens rammer løses i kommunen. 

 
Det anbefales at 
 Indlede en dialog med naboforsyningsselskaber for at afdække områder hvor et øget 

samarbejde kan give gensidig værdi til gavn for forbrugere og virksomheder 
 Indlede en dialog med øvrige lokale forsyningsvirksomheder i Haderslev Kommune for at 

afdække områder hvor et øget samarbejde kan give gensidig værdi til gavn for forbrugere 
og virksomheder 

 At afdække områder hvor et øget samarbejde med Haderslev Kommune kan give gensidig 
værdi til gavn for forbrugere/borgere og virksomheder. Som umiddelbare områder hvor 
mulighederne kunne afdækkes ses; kantine, løn, udbud/indkøb, jura og forhandling, HR, 
kommunikation, IT, bestyrelsessupport, kundeservice, styring af bygningsvedligeholdelse. 

Et højere loft for individuelle effektiviseringskrav 

Forsyningssekretariatet anbefaler et højere loft for individuelle effektiviseringskrav, så de 
selskaber der i dag er pålagt det maksimale individuelle effektiviseringskrav på 2 % kan 
pålægges et større individuelt krav og hurtigere indhente deres efterslæb. 
 
I Forsyningssekretariatets analyse konkluderes det, at der er et samlet potentiale i branchen 
svarende til en omkostningsbesparelse på gennemsnitligt knap 3 % om året.  
 
Effektiviseringskravet for Provas ligger på 2,9 %, 3,74 %, 3,83 % og 4,67 % er altså 
markant højere end de 3 %, på nær på driftsbudgettet i Vand, som ligger på de 2,9 %.  
 
Kommer vi i mål med de aktuelle effektiviseringskrav håndterer vi så rigeligt vores del af 
effektiviseringen. 

Lokal vurdering 

Helt overordnet peger Forsyningssekretariatet på to måder at indhente både efterslæbet og 
det løbende potentiale: 
 Udnyttelse af ny teknologi og ved bedre organisering af arbejdet, hvor teknologiudvikling 

f.eks. inkluderer bedre udnyttelse af IT og data samt køb af mere effektive aktiver, når de 
skiftes ud og reduktion i personalerelaterede omkostninger 

 Bedre organisering inkluderer bl.a. konsolidering (teknisk og administrativt) og bedre 
processer og tilrettelæggelse af arbejdet. 

Udnyttelse af ny teknologi (bedre udnyttelse af IT og data) 

Forsyningssekretariatet har ikke analyseret potentialet ved øget digitalisering.  
Som beskrevet i principper for digitalisering vil Provas gerne være en digital virksomhed, 
således at vi kan gøre vores medarbejdere dygtigere og vores kunder mere selvhjulpne. Alle 
vores løsninger bliver designet til at kunne håndteres mobilt, så det bliver nemmere at løse 
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opgaven der hvor den enkelte medarbejder er, om det er i Forsyningshuset, et renseanlæg 
eller ude ved et projekt.  
 
Samtidig arbejdes der på at reducere antallet af programmer for både at spare licenser, men 
også for at mindske kompleksiteten. I løbet af efteråret vil der blive igangsat analyser af 
hvilke muligheder der hvis der arbejdes med administrative robotter.  
 
Der er også et potentiale i en mere digital overvågning af anlæg og infrastruktur, der 
minimerer nedbrud, processtop og vagtudkald.  
 
Helt generelt fjerner Provas for tiden masser af papir og de arbejdsgange der er forbundet 
hermed. Ud over en mindreudgift til print er det også et udtryk for at vi arbejdere smartere.  

Bedre organisering af arbejdet 

Forsyningssekretariatet har lavet en teoretisk analyse af lønniveauet i vandsektoren, som 
man har sammenlignet med møbelindustrien. Herved har man påvist at lønniveauet er i 
vandsektoren er 5,0-7,6 % for højt. På dette område ses et ret begrænset økonomisk 
potentiale, der vurderes at være på 5 mio. kr. årligt for den samlede sektor.  
 
Vandsektoren har fortsat en stærk kobling til det offentlige. En gennemgang af 
brancheorganisationen DANVAS lønstatistik viser at 58 % af deltagerne anvender KL 
(Kommunernes Landsforening) som arbejdsgiverorganisation. I disse selskaber ligger 
lønniveauet for ”driftsfolk” og ”øverste ledelse” lidt højere end i selskaber som er organiseret 
under DI (Dansk Industri). I virksomheder organiseret under DI er administrative 
medarbejdere og akademikere generelt højere aflønnet end i KL-organiserede forsyninger. 
 
På områder hvor der er rift om arbejdsstyrken, må det umiddelbart antages at lønniveauet 
ligger på et reelt og konkurrenceudsat niveau. Det generelle lønniveau og 
bestyrelsesvederlagene i Provas vurderes dog at ligge lidt højere end lønniveauet hos ejeren, 
Haderslev Kommune, og tilsvarende forsyninger i Syddanmark. Samtidig ses en tendens til, 
at faggrupper uden knaphed lønmæssigt er blevet trukket op af andre grupper. 
 
Herudover er der i Provas et højere omkostningsniveau end hos ejeren til personalegoder 
som julegave, sundhedsforsikring, sociale arrangementer, kaffe, frugt og frokostordning.  

Køb af mere effektive aktiver, når de skiftes ud 

Generelt er vi opmærksomme på tilpasninger af vores anlæg, så vi netop har den nødvendige 
kapacitet. Samtidig har vi ved nyindkøb et stærkt fokus på indkøb af energieffektive aktiver. 

Bedre processer 

Mediet ”Kommunen.dk” afdækkede i 2018 et ”massivt rod” i udbud hos flere 
forsyningsselskaber, herunder blev der også søgt aktindsigt hos Provas. Problemerne i Provas 
var ikke af ”massiv karakter”, men aktindsigten blev uden hjemmel afvist og først givet efter 
en længere proces. 
 
Over de seneste 1,5 år har der vist sig ærgerlige sager, hvor vi ikke har haft tilstrækkeligt 
styr på tingene. Generelt kan der ses en udfordring med compliance, altså vores evne til at 
overholdelse af regler, efterleve krav, retningslinjer og anbefalinger. 
 
Provas er forbrugernes og erhvervslivets forsyningsselskab, hvorfor arbejdet hos os generelt 
bør være båret af åbenhed. Interesse fra forbrugerne og lokalpolitisk opmærksomhed 
vurderes i et vist omfang at kunne kompensere for det manglende markedspres og herved 
fast holde et skarpere fokus på effektivisering og lavere omkostningsniveau.  
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  Side 6/6 

Vandsektoren er generelt omfattet af offentlighedsloven og store dele af Forvaltningsloven. 

Bedre tilrettelæggelse af arbejdet 

I de seneste år har der været et stort fokus på at styrke samarbejdet mellem planlæggerne i 
Provas og myndigheden i Haderslev Kommune, hvor samarbejdet er kommet rigtig godt på 
vej. Ved også at styrke det interne samarbejde i hele organisationen og særligt mellem plan, 
anlæg og drift ses et større potentiale for bedre og mere omkostningseffektive løsninger. 
 
Tilsvarende er der stadig enkelte historiske levn i vores tilrettelæggelse af arbejdet. Disse 
begrænser i et vist omfang muligheden for at opnå optimal effektivitet og der hermed 
følgende omkostningsreduktion. 
 
I den offentlige sektor har der gennem de seneste år været et øget fokus på at involvere 
omverdenen i at udvikler velfærdsløsninger samt skabe et miljø, der opfordrer til 
samarbejde, kollektiv problemløsning og offentlig innovation. På tilsvarende vis forventes der 
at være et potentiale i forsyningssektoren. 
 
Endeligt vil et fokus på øget forbrugerinvolvering kunne bidrage til at reducere omkostninger. 

Umiddelbare handlemuligheder 

Det anbefales, at 
 Intensivere implementeringen af vores principper for digitalisering 
 Foretage en løbende tilpasning af løn og personalerelaterede omkostninger 
 Foretage en yderligere tilpasning af organisationen, så effektiviseringspotentialer ikke kun 

høstes ved reduktion i ledelsesstrukturen 
 Styrke fokus på udskiftning til mere effektive aktiver 
 Igangsætte en proces for styrket compliance, der skal sikre reelt ”styr på tingene” i 

dagligdagens praksis 
 Håndtere forhold vedr. forbrugere og erhvervsliv med afsæt i forvaltningsloven 
 Fortsætte en tilpasning af arbejdet og kompetenceudvikling af medarbejderne så opgaver 

løftes mere effektivt 
 Udarbejde en plan for at løfte effektiviseringspotentialerne i selskaberne, så Provas inden 

for de kommende 3-5 år kan undgå de individuelle effektiviseringskrav 
 Styrke markedsdialog og forbrugerinvolvering. 

Stærkere statslig tilsynsmyndighed 

Ingen bemærkninger. 

Effektiviseringer og konsolidering i forbrugerejede vandværker 

Ingen bemærkninger. 
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Punkt 10: Forslag til budget 2021

Selskab
Provas Holding A/S og datterselskaber

Sagsindhold
Gennemgang og drøftelse af første version af budget 2021.

Beslutningskompetencen ligger ved bestyrelsen for Provas Holding A/S og datterselskaber.

Sagsfremstilling
På bestyrelsesmødet den 5. maj, 2020 blev det besluttet at budgettet skulle lægges efter den
nye budgetstrategi. Budgetstrategien har følgende punkter:

Drift

For at kunne finansiere anlægsinvesteringer og skabe rum til uforudsete hændelser skal der
være et driftsoverskud forstået som, at omsætning fratrukket drift skal give et overskud, der
mindst kan dække anlægsbudgettet.

Anlæg

Anlægsbudgettet skal finansieres af driftsoverskuddet. I det tilfælde der er større konkrete
anlægsarbejder, kan det finansieres via låneoptag. Der bør laves en længerevarende
totaløkonomisk oversigt over anlæg, således driftsbudgettet løbende kan justeres tilsvarende.

Låneoptag

Der bør kun optages lån til vigtige, langsigtede investeringer og ikke til at dække udgifter på
driften, herunder den løbende renovering af eksisterende anlæg.

Likviditet

Der skal opretholdes en likviditet, der gør, at Provas er i stand til at modstå mindre uforudsete
hændelser. Som udgangspunkt bør forsyningsselskaber ikke have en større beholdning af
likvider. For tiden balancerer likviditeten dog omkring nul, hvilket er uhensigtsmæssigt i forhold til
netop at kunne modstå uforudsete hændelser.

Økonomisk ramme

Den økonomiske ramme for vand og spildevand er givet fra Forsyningssekretariatet. Der søges
tillæg, hvis der er mulighed for dette, og disse tillæg kan i visse projekter benyttes til at afdrage
på den gæld, der evt. optages for at finansiere anlægget.

Bilag 1 viser forslaget til budget 2021.
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Generelt om budgettet og budgetstrategien

Dette er det foreløbige budget, og det er lavet noget tidligere end det plejer at være. Det
betyder, at der er nogle tal og priser der ikke er klar endnu. F.eks. mangler der stadig svar på
vores tillægsansøgninger, der i år er ret store, da der er afsluttet en del projekter. Kommer alle
ansøgninger igennem vil det forøge den økonomiske ramme på Spildevand med 8,6 mio. kr. og i
Vand med 3,8 mio. kr. Det betyder at omsætningen øges, og der kan derfor ske ændringer
i nogle af de konklusioner der er i sagen. Det foreslås, at der ud fra et forsigtighedsprincip
arbejdes med de tal der lige nu er kendte og så aftales der hvad der skal ske med eventuelle
tillæg. Skal det hele lægges på taksten, skal anlægsprogrammet øges eller en tredje løsning?

Økonomien er dog stadig under pres. Det vil ikke være muligt at skabe et budget helt i balance i
budget 2021. Især større anlægsudgifter der ikke kan udskydes presser likviditeten. En del af
disse anlæg er tillægsberettigede, hvilket betyder at vores likviditet ikke bliver så hårdt pressert
som hvis der ikke kunne søges tillæg. Udfordringen er dog, at bruges tillæget betyder det en
øget takst hos forbrugeren.

Driftsudgifterne falder stadig og vil efter en periode også nå et mere tilfredsstillende niveau. Lige
nu er Provas ikke blandt de bedste i benchmarken fra Forsyningssekretariatet, men et stabilt
fokus på hele tiden at vurdere om fratrådte medarbejdere skal erstattes, digitalisering og øget
kompetenceniveau bringer Provas i den rigtige retning.

Budgetforslaget viser tydeligt, at det i Spildevand og i Vand ikke er muligt at finansiere anlæg
ved hjælp af omsætningen fratrukket drift. Der har været gennemført flere analyser, der bliver
gennemgået senere i sagen. Udfordringen er, at der er anlægsudgifter Provas ikke kan undgå.
Udgifter til Spildevandsplanen, byggemodninger, kloakering i det åbne land samt et par mindre
poster udgør næsten hele driftsoverskuddet i 2021 og i årene 2022-2024 overstiger de ikke-
fravigelige anlæg mere end det forventede driftsoverskud.

I det nedenstående gennemgås Spildevands anlægsbudget.

For at fastholde værdien af vores rør, det vil sige vores aktiver, er det nødvendigt at renovere
disse løbende. Det anslås at for at fastholde værdien og nedbringe efterslæbet skal der
renoveres for ca. 55 mio. kr. om året de næste 15 år. Renovering er ikke en del af de ikke-
fravigelige anlæg. I nedenstående tabel, er udfordringen skitseret.

Mio. kr. Ikke-fravigelige anlæg Driftsoverskud Rest Renovering Finansieringsbehov
2021 39,3 60,0 20,7 56,3 35,6
2022 64,2 60,0 -4,2 54,8 59,0
2023 62,9 60,0 -2,9 54,6 57,5
2024 61,6 60,0 -1,6 51,9 53,5
2025 50,8 60,0 9,3 51,2 42,0
I alt 278,8 300,0 21,2 268,8 247,6

Som det kan ses er der et markant lånebehov hvis der skal renoveres for 55 mio. kr. om året.
Der kan søges tillæg til størstedelen af de ikke-fravigelige anlæg, hvilket gør at taksten i løbet af
en 5-årig periode kan stige med ca. 5 kr, hvilket svarer til ca. 500 kr. over hele perioden eller ca.
100 kr. om året. for en familie med et forbrug på 100m3 vand. Tillæg dækker ikke hele den
udgift der er til eventuelt afdrag på lån og renter eller afskrivninger i lånets løbetid, men efter 40
år, når lånet er udløbet, er der stadig tillæg men lånet vil være væk. Samtidig er tillæg 2 år
forsinkede i forhold til udgiften, så der vil også her være en difference. Hvis tillæggene bliver
godkendt og de lægges på taksten foreslås det at reducere låneoptaget.
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Der er som skrevet ikke likviditet eller driftsoverskud til at håndtere ovennævnte anlægsplan,
hvilket betyder at der skal findes alternativer for at finansiere denne. Lån er en af metoderne, en
anden metode er at reducere driften således at driftsoverskuddet bliver større, søge flest mulige
tillæg eller vælge om der er et reelt renoveringsbehov årligt på over 50 mio. kr. og i samme
ombæring reducere efterslæbet. I forhold til budgetstrategien bliver denne overholdt i det viste
scenarie, da et låneoptag vil finansiere de ikke-fravigelige anlæg, mens driften kan finansiere
renoveringerne.

Renoveringsbehov

Bilag 2 viser prognosen for renoveringsbehov. Som det ses, er der et efterslæb der kan fjernes
ved at investere 120 mio. kr. Hvis der ses bort fra efterslæbet kan det i bilag 3 ses at det er
muligt at over de næste 10 år at fastholde niveauet ved et renoveringsbudget på 40 mio. kr. om
året. Dog vil der ikke blive gjort noget ved efterslæbet der i disse viste tilfælde udskydes.

Analyser

Der har i forbindelse med budgettet været foretaget følgende analyser:

• Tilpasning og effektivisering af driften
• Tilpasning af anlægssiden
• Ikke-centerby kontra centerby
• Forsyningssekretariatets metoder og prioriteringer

Tilpasning og effektivisering af driften

Driftsbudgetterne er på niveau med de 2019, hvilket betyder at der ikke har sket en
fremskrivning, hvilket igen betyder at der er reduceret i driften.

De forskellige driftsansvarlige har arbejdet med budgetterne, og har i modsætning til tidligere
skulle vurdere budgetterne forfra og ikke blot fremskrive dem. Dette har betydet et mere
gennemarbejdet budget. Samtidig er budgetterne periodiseret således at udgifterne er forsøgt
budgetteret i de måneder hvor de forventes at skulle betales. På denne måde vil
budgetopfølgningerne blive mere retvisende og der vil være en mindre behov, for at henvise til
periodiseringer i opfølgningerne.

Lønbudgettet er tilpasset primært som følge af at stillinger ikke automatisk bliver genbesat,
hvilket der stadig vil være stor fokus på.

I forbindelse med at bestyrelsen behanler anlægsdelen af budgettet er det vigtigt at huske at
driften hænger sammen med anlæg. Hvis der reduceres i anlægsprogrammet, især budgettet til
renovering, er der risiko for øgede driftsudgifter som følge af brud.

Forsyningssekretariatets effektiviseringsprocenter er indregnet i taksterne og
anlægsprogrammet og dermed budgetterne.

Tilpasning af anlægssiden

I budgetstrategien lægges der op til at der skal optages så lidt lån som muligt.

Anlæg er i 2021 og de kommende 4 år præget af spildevandsplanen der lige nu er i høring. I
2021 er der en budgetteret udgift på 24,2 mio. kr. og de følgende år er der budgetteret med
udgifter til spildevandsplanen på ca 50 mio. kr. om året. Sammenholdt med at der er udgifter til
byggemodninger, kloakering i det åbne land, Jomfrustiprojektet og planlægning der heller ikke
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kan fravælges, gør det at rådighedsbeløbet der fremkommer ved at fratrække driftsudgifterne fra
omsætningen ikke er tilstrækkeligt. For at kunne opretholde niveauet for vores rør og reducere
efterslæbet er der behov for at renovere for ca. 55 mio kr. om året i gennemsnit i den kommende
periode. Der vil altid være mulighed for at udsætte renovering af anlægsmassen. Lige pt. udgør
det beregnede efterslæb 236 mio. kr. og det vil stige med tiden hvis ikke der løbende
renoveres.

Ikke-centerby kontra centerby

Ideen var at kigge på, om der var mulighed for at skelne mellem renoveringer i ikke-centerbyer
og land kontra centerbyer. Dette arbejde er allerede i gang. renovering af rør i ikke-centerbyer
sker kun i når behovet er tilstrækkeligt tilstede. Vælges der ikke at renovere for 55 mio. kr. vil de
første områder der vurderes på være ikke-centerbyerne.

Generelt foretages prioritering af ledningsfornyelse på spildevandsområdet foregår via et
program, som tager højde for en række parametre:

• Tilstand: Tv-inspektion eller alder, hvis ikke vi har TV
• Hydraulik: Er ledningen stor nok
• Fysiske forhold: Beliggenhed på en skala fra mark til motorvej, stor eller lille ledning, hvor
langt ledningsstræk ligger opstrøms ledningen, afstand til vandboringe

Indenfor vand er vi i øjeblikket ved at afsøge markedet for et tilsvarende program. Da der ikke
findes tv-inspektioner på vandledninger, bruger vi brudstatistik, materialer og alder som nogle af
de vigtigste parametre.

Strategien er i øjeblikket at sanere mindre områder, som fx en gade ad gangen, idet vi kun
fornyr de ledninger, som reelt er dårlige. Vandledninger fornys gerne i forbindelse med
spildevandsprojekter, hvor det giver mening.

Vi koordinerer løbende med Haderslev Kommunes i forhold til asfaltarbejder og
fortovsrenoveringer, samt med andre ledningsejere, primært fjernvarme.

Forsyningssekretariatets metoder og prioriteringer

Er behandlet i dagsordenens punkt 9 - potentialer i Forsyningssektoren.

Takster

De endelige takster foreligger i løbet af oktober 2020. Taksterne skal godkendes af Byrådet i
indeværende år. Da dette ikke kan nås på grund af næste bestyrelsesmøde afholdes den 15.
december, og dermed overskrider fristerne for byrådsmøderne, foreslås der en proces hvor
taksterne godkendes via mail hos de relevante medlemmer af bestyrelsen.

Proces
Budgetforslaget drøftes på bestyrelsesmødet den 31. august 2020. På baggrund af drøftelsen
tages forslag og kommentarer med tilbage og indarbejdes i det endelige budget der behandles
endeligt på bestyrelsesmødet den 15. december 2020.

Taksterne godkendes via den beskrevne proces således de kan godkendes af Haderslev
Kommunes Byråd i indeværende år.
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Indstilling
Økonomi og Kunder indstiller, at:

• Budgetforslaget for 2021 drøftes
• Processen vedrørende godkendelse af takster godkendes.
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Budget 2021 

Budgettet indeholder drifts- og investeringsbudgetter for de selskaber der er en del af Provas 

Holding A/S, dvs.: 

• Provas Holding A/S 

• Provas Haderslev Spildevand A/S  

• Provas Haderslev Vand A/S 

• Provas Haderslev Affald A/S 

• Provas Haderslev Forsyningsservice A/S 

Budgetforudsætninger 

Budget i balance 
Dette er første budgetforslag der arbejder med at skabe et budget i balance. De enkelte poster i driften er 

gennemgået, hvilket giver sig udslag i et budget der er mere gennemarbejdet end sidste år. På anlægssiden 

har der også været en længere proces i gang, hvor de enkelte projekter har været gennemgået og der 

derfor nu er et mere realistisk budget med forbehold for at der kan komme forskydninger i løbet af året. 

Det viser stadig, at budgetterne ikke er helt i balance, men at bevægelsen går i den rigtige retning.  

Budgetmodel 
Det fremlagte budget er et likviditetsbudget, der viser hvilken effekt de forskellige valg har på 

likviditeten. Fordelen er, at det bliver tydeligt om der f.eks. skal optages lån.  

Økonomisk ramme  
Vand og Spildevand er underlagt vandsektorloven. Et centralt element i reguleringen er den 

økonomiske ramme. Rammen fungerer som en øvre grænse for, hvor meget vandselskaberne må 

opkræve af indtægt hos kunderne. For at skabe konkurrencelignende forhold på et monopolistisk 

marked, bliver den økonomiske ramme hvert år pålagt et effektiviseringskrav. Rammen korrigeres 

årligt, og selskaberne har forskellige muligheder for at øge den økonomiske ramme. Dette kan bl.a. 

gøres ved at ansøge om tillæg til “særlige forhold” samt §11 tillæg, der er giver mulighed for tillæg 

hvis Provas bliver pålagt en opgave.  Der er et stort fokus på at få søgt alle tillæg, for at sikre så 

stor fleksibilitet som muligt. I forslaget til budgettet er de tillæg der forventes at komme ikke taget 

med, da disse først kommer fra Forsyningssekretariatet senere[EH1]. Der er altid en vis usikkerhed 

om tillæggene kommer, da ansøgningerne kan blive afvist.  

  

Takstfastsættelse 
Til beregning af taksten på Vand og Spildevand benytter Provas en model lavet af vores revisor, 

PwC. Der indtastes de relevante data og modellen beregner herefter taksten. Der er ikke beregnet 

takster i budgetforslaget, da den endelige økonomiske ramme ikke kendes endnu. Taksterne 

beregnes når den endelige økonomiske ramme kendes og behandles ved den endelige 

budgetbehandling, senere på året.  
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For at illustrerer dette års takstpåvirkning for en gennemsnitlig husstand, er der sidst en samlet 

oversigt over ændringerne i priserne i Vand, Spildevand og Affald.   

Generelle forudsætninger  
For både Spildevand og Vand regnes der med faldende mængder, da der har igennem de senere år været et 

årligt fald. I budgettet fastsættes faldet til 5 %. En faldende vandmængde betyder at taksten stiger, da der i 

så fald er færre m3 til at betale omkostningerne.  

I opstillingerne er der valgt at skille variabelt og fast bidrag ad, således det er to forskellige poster.  

Taksten der opkræves, er et udtryk for at den økonomiske ramme udnyttes fuldt ud, hvilket samtidig 

betyder at der lægges op til at maksimere taksten.   

Hvile i sig selv  
Spildevand, Vand og Affald skal hvile i sig selv. Det betyder, at indtægter og udgifter skal matche hinanden. 

Kommer der en større omsætning end forventet, således der skabes et mindreforbrug, er der tale om en 

overdækning. Det vil sige at der er opkrævet for meget hos borgerne. Overdækning kan enten lægges til 

side til fremtidige investeringer eller bruges til at sænke taksten næste år. Det modsatte sker ved et 

merforbrug, der skaber en underdækning.   

Likviditet  
Der er behov for løbende at vurdere likviditeten som følge af de investeringer der laves i Spildevand og 

Vand i 2021. Hvis der er behov for at træffe korrigerende beslutninger for at sikre der er likviditet nok, vil 

der blive lavet en sag til bestyrelsen.  

Størrelsen på finansieringen af Ressourcecentrum fastlægges når udbuddet er færdigt og det endelig beløb 

kendes. Derudover vil lånets størrelse også afhænge af den overdækning der eventuelt må være i Affald.   

Provas Holding A/S  

Budget 2021    

Provas Holding A/S 

Budget 

2021 

Budget 

2020 

Realiseret 

2019 

 1.000 kr.    

Drift         

Revision og andel af bestyrelseshonorar 100 100 100 

Drift i alt 100 100 100 

 

  
Holding ejer aktierne i selskaberne hvilket betyder en mindre udgiftspost på 0,1 mio. Kr. til aflønning af en 

andel af bestyrelsesudgifterne og revision.  
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Provas Haderslev Spildevand A/S  

Budget 2021 

Spildevand a/s 

1.000 kr.  

Budget 

2021 

Budget 

2020 

Realiseret 

2019 

Omsætning    

Variabelt bidrag 93,861 96,617 92,425 

Fast bidrag 11,388 11,169 10,851 

Vejafvandingsbidrag 2,480 2,580 2,532 

Øvrige indtægter (tilslut. bidrag, 
særbidrag) 

3,227 5,284 6,209 

Tømningsordning 2,392 2,357 1,847 

    

Omsætning i alt 113,348  118,007  113,865  

Driftsomkostninger 
  

 

Distribution -9,098 -9,095 -9,237 

Drift renseanlæg -18,334 -35,850 -19,576 

Autodrift -600 -657 -512 

Undersøgelse/Planlægning -4,978 -1,913 -6,564 

Administrationsomkostninger -4,639 -5,297 -5,563 

Andre driftsposter -2,449 -2,375 -2,502 

Finansielle poster -2,950 -4,120 -3,863 

Lovpligtig afdragsordning -50 -50 -56 

Tilbagebetaling af vejafvandingsbidrag 0 -4,788 -6,750 

Driftsomkostninger i alt -43,097  -64,144  -54,622  

    

Spildevand a/s i alt 70,251  53,863  59,244  

Investeringer -96,692 -98,355 -99,042 

Behov for lånefinansiering -26,441  -44,492  -39,798  

 

Omsætning  
Omsætningen er defineret ud fra den økonomiske ramme der er fastsat af Forsyningssekretariatet. Som 

beskrevet i sagen meldes den endelige ramme ud senere, hvilket betyder at der kommer til at ske 

ændringer i omsætningen og dermed hele budgettet.  

Driftsomkostninger  
Generelt ligner budget 2021 sidste års budget. Der er dog sket følgende væsentlige ændringer:  

• Omsætningen er faldet, hvilket skyldes 

o Indregning af effektiviseringsprocenten fra Forsyningssekretariatet 

o Der er budgetteret med lavere tilslutningsbidrag 

o Tillæg endnu ikke er beregnet 

• Drift renseanlæg 
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o I 2020 er der gennemført en planlagt oprensning af slammineraliseringsbedene hvilket 

ikke sker i 2021 

• Tilbagebetaling af vejafvandingsbidragene er afsluttet og er derfor ikke med på budgettet 

mere 

• Undersøgelse/planlægning budgetteres højere som følge af TV-inspektioner er gået fra anlæg 

til drift for at kunne søge tillæg 

• Spildevandsplanen giver øgede udgifter blandt andet som følge af undersøgelser af mulighed 

for badevandskvalitet, undersøgelser i forhold til separering og ledningsregistrering. 

 

Investeringer  
Der er planlagt investeringer for i alt 99,0 mio. kr.   

De største poster er:  

• Fornyelse og ændringer i ledninger, pumpestationer og renseanlæg med 56,3 mio. kr.   

• Gennemførsel af Spildevandsplanen 24,2 mio. kr.  

• Byggemodninger med 8 mio. kr.  

• Kloakering i åbent land med 5,3 mio. kr.  

 

Takst  
Taksten beregnes når den endelige økonomiske ramme kendes. 

 

Provas Haderslev Vand A/S  

Budget 2021 

Vand a/s 
1.000 kr.  

Budget 
2021 

Budget 
2020 

Realiseret 
2019 

Omsætning    

Variabelt bidrag  10,064  10,502 12,744 

Fast bidrag  8,524  8,521 8,426 

Tilslutningsbidrag  874  1,000 229 

Øvrige indtægter  275  275 410 

Reg. over/underdækning   -1,326 

    

Omsætning i alt 19,738  20,298  20,482  

Driftsomkostninger 
 

  

Produktion -1,972 -3,098 -2,907 

Distribution -2,613 -3,512 -5,773 

Undersøgelse/Plan -615 -353 -606 

Bildrift -210 -285 -228 

Administration og fælles udg. -1,861 -2,385 -2,160 

Finansielle poster -458 -600 -762 
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Driftsomkostninger i alt -7,728  -10,232  -12,436  

Vand a/s i alt 12,010  10,066  8,046  

Investeringer -21,028 -23,410 -41,694 

Behov for lånefinansiering -9,018  -13,344  -33,648  

 

Omsætning  
Omsætningen er defineret ud fra den økonomiske ramme der er fastsat af Forsyningssekretariatet.  Den 

endelige beregning foretages når den endelige ramme er udmeldt.  

Driftsomkostninger  

Der er et fald i de budgetterede driftsomkostninger på 4,7 mio. kr. Faldet skyldes primært nedlægning af 

Eskærhøj Vandværk, ligesom der i 2019 var budgetteret med en udgift til maling af vandtårne.  

Investeringer  
Der investeres samlet set for 26,7 mio. kr. i 2020, hvilket er en stigning i forhold til 2020 på 3,3 mio. kr. 

Dette skyldes renovering af vandtårne og vandværker samt der skal anlægges en ny kildeplads i Vojens.  

Takst  
Taksten beregnes når den endelige økonomiske ramme kendes. 

Provas Haderslev Affald A/S  
Budget 2021 

Affald A/S 

1.000 kr.  

Budget 

2021 

Budget 

2020 

Realiseret 

2019 

Omsætning    

Grundgebyr    

Tømningsgebyr Afventer endelig beregning 

Erhvervsaffaldsgebyr    

Salg genanvendelig materialer    

Andre indtægter    

    

Omsætning i alt 60.629* 60,629 59,983 

Driftsomkostninger    

Dagrenovation -21,850 -21,288 -20,710 

Genbrugsindsamling -10,207 -8,860 -6,813 

Genbrugspladser -23,964 -23,209 -24,321 

Bildrift -30 -36 -38 

Affaldsplanlægning/regulativ 0 -18 -20 

Forbrugerinformation -504 -560 -369 

Administration og fælles udg. -3,014 -3,148 -3,844 

Finansielle poster -15 85 6 

Driftsomkostninger i alt -59,583  -57,034  -56,108  
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Affald a/s i alt 1,046  3,595  3,875  

Investeringer -60,902 -8,800 -3,568 

Likviditets resultat -59,856  -5,205  307  

 

Generelt  
Beregningen af taksten for Affald er en totaløkonomisk beregning der er underlagt ”hvile i sig selv 

princippet”. Det betyder, at samtlige udgifter der forventes at komme på affaldsområdet samles og 

derefter foretages der en beregning af de endelige takster. Taksterne er altså budgetteret til at finansiere 

samtlige forventede udgifter.  

Omsætning  
Ligesom sidste budget arbejdes der hen mod bygningen af Ressourcecentrum 

 

Driftsudgifter  
Driftsudgifterne er højere end budget 2020. Dette skyldes øgede udgifter til husstandsindsamling og 

tømning på 1,3 mio. Kr.  

Anlæg 

Investeringen til Ressourcecentrum påbegyndes i 2021 og budgettet er placeret her. Dele af investeringen 

betales af den overdækning der har været de seneste år. Alt efter hvad udbuddet ender på er lånebehovet 

ca. 50 mio. kr.  

Takst  
Taksterne for affald er endnu ikke beregnet. 

 

Finansiering  
Affald finansieres af de indtægter der skabes gennem opkrævning af de forskellige takster. Større 

investeringer kræver dog låneoptag, som i det her tilfælde Ressourcecentrum. Når udbuddet er færdigt og 

den endelige pris kendes optages det endelige lån, og dermed kendes den endelige effekt på taksten for 

2022.  I budgettet er der regnet med en investering på 60,0 mio. kr. i eksterne omkostninger.  

Provas Haderslev Forsyningsservice A/S  
 Budget 2021 

Service A/S 
1.000 kr.  

Budget 

2021 

Budget 

2020 

Realiseret 

2019 

Omsætning 59,746  59,587  59,460  

Personale omk. -42,805  -42,187  -44,161  

Laboratorium, værksted m.v. -4,384  -3,814  -3,622  

Administrations omk. -10,555  -11,859  -11,388  

Andre driftsposter 1,000  1,000  1,138  

Finansielle poster -170  0  209  
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Driftsomkostninger i alt -56,914  -56,860  -57,823  

Service i alt 2,832  2,726  1,637  

Afskrivninger -1,719  -1,400  -1,531  

"Hvile i sig selv"  1,112  1,326  106  

 

Selskabets formål er at levere koncerninterne ydelser til de resterende selskaber under Provas A/S. Det 

betyder også, at selskabets indtægter er baseret på intern afregning mellem selskaberne.   

Opgaver lavet for Spildevand og Vand udføres til kostpris, mens opgaver til Affald er pålagt en fortjeneste 

på 8%.   

Den primære udgiftspost er løn til medarbejdere der er budgetteret 0,2 mio. kr højere end 2020. Det 

skyldes primært at budgettet har været for lavt i 2020, hvilket også ses i budgetopfølgningen, da der ved en 

fejl ikke har været taget højde for feriepenge på 2,2 mio. kr.  

Der har igennem 2020 været en reduktion i antal ansatte opstået ved at stillinger ikke er blevet genbesat 

fuldt ud. Tages der højde for at budgettet er 2,2 mio. kr. lavere er budgettet reduceret med 2 mio. kr.   

Stigningen i afskrivninger skyldes øgede udgifter til inventar og IT som følge af ombygningen.  

Området skal hvile i sig selv, det vil sige at når regnskabsåret er slut, sker den endelige afregning og alle 

udgifter dækkes af de øvrige selskaber.   

Udgift for en gennemsnitlig husstand  
En gennemsnitlig husstand er defineret som 2,2 personer i en husstand der bruger 100 m3 vand og har en 

240 liters affaldsspand der tømmes hver 14. dag.   

Udregnes når de endelige takster kendes 
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Langtidsprognose for renoveringsbehov 

 

 

År 1 på x-aksen svarer til 2021. 
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Prognose for forventet efterslæb 
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Punkt 11: Eventuelt

Punkt 12: Mødeevaluering

Punkt 13: Opsamling

Opsamling af mails siden sidste bestyrelsesmøde.

Mails kan findes på dette link:

https://provasdk.sharepoint.com/:f:/s/Provas/EupqvIfRfiVGotjFtXt94C4BYMvrZAXTRDLspegKYsEgrg?
e=Ap3zhM
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