
Revisionsinstruks for kommuners indberetninger efter lov om kommuners afståelse af 

vandselskaber, jf. bekendtgørelse nr. 1212 af 14/10/2010 om kommuners 

indberetninger og erklæringer efter lov om kommuners afståelse af vandselskaber. 

 

Nærværende revisionsinstruks omfatter de revisionsopgaver, der kræves udført af revisor ved revisionen af 

kommunens indberetning, jf. bekendtgørelse nr. 1212 af 14/10/2010 om kommuners indberetninger og 

erklæringer efter lov om kommuners afståelse vandselskaber. 

 

1. Revisionen udføres af kommunens revisor. 

 

2. Revisionen tilrettelægges under hensyntagen til kommunens administrative struktur og etablerede 

forretningsgange, herunder den interne kontrol og andre forhold af betydning for afgivelsen af 

revisorerklæringen. 

 

3. Revisionen af kommunens indberetning udføres i overensstemmelse med den gældende danske 

revisionsstandard om andre erklæringsopgaver med høj grad af sikkerhed. 

 

4. Revisionen udføres ved stikprøver, der udvælges således at revisor opnår en høj grad af sikkerhed 

for at indberetningen er korrekt. 

 

5. Revisor skal i forbindelse med afgivelsen af erklæringen særligt påse: 
 

a) at dispositioner, der medfører, at der er foretaget uddelinger eller vederlag efter lov om 

kommuners afståelse af vandselskaber, er opgjort og medtaget i indberetningen. Herunder skal 

det påses: 

 om der i forbindelse med samhandel mellem kommunen og vand- og spildevandsselskaber 

er overført midler til kommunen, som må anses for omfattet af lov om kommuners afståelse 

af vandselskaber, 

 om transaktioner mellem kommunen og et af kommunen direkte eller indirekte ejet selskab 

som enten selv er en forsyningsvirksomhed omfattet af vandsektorlovens § 2, stk. 1, nr. 1, 

eller ejer andele i en forsyningsvirksomhed omfattet af vandsektorlovens § 2, stk. 1, nr. 1, 

sker på markedsvilkår, og at der foreligger skriftlige aftaler om samhandelen, 

 om afvikling af mellemværender sker i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 319 af 

25/03/2010 om afvikling af mellemværender mellem kommuner og vandselskaber, 

 om forrentning af mellemværender mellem kommunen og vandselskaber er sket således, 

at der foreligger uddeling til kommunen, 

 om eventuelle aftaler om garantiprovision for kommuners garantistillelse for lån optaget af 

vandforsyninger eller spildevandsforsyninger er indgået på markedsvilkår, 

 om priser mellem de af kommunen direkte eller indirekte ejede serviceselskaber og 

forsyningsvirksomheder alene dækker de direkte og indirekte omkostninger (kostpris) i 

serviceselskabet, 

 om kommunen alene har deltaget i virksomhed, som er omfattet af lovens regler om 

tilknyttede aktiviteter 

 om kommunen ikke har afstået ejerandele i forsyningsvirksomheder til vederlag under 

markedsværdien, 



 om selskabsmæssige omstruktureringer, som ikke har ført til registrering af uddelinger eller 

vederlag, er omfattet af § 2, stk. 4 i lov om kommuners afståelse af vandselskaber. 

b) at der foreligger dokumentation for de rådighedsdatoer og rådighedsbeløb, som er anført i 

indberetningen, 

c) at der foreligger erklæringer fra revisor om størrelsen og rigtigheden af modtagne uddelinger 

eller vederlag fra afståelse af vandforsyninger og spildevandsforsyninger omfattet af 

vandsektorlovens § 2, stk. 1, nr. 1, i de selskaber som kommunen direkte eller indirekte har 

ejerandele i og som har ejerandele i en forsyningsvirksomhed, når vandforsyningen eller 

spildevandsforsyningen har en anden revisor end kommunens revisor, og 

d) at oplysninger i kommunens indberetning i øvrigt er i overensstemmelse med forelagt 

dokumentation og efter revisors opfattelse ikke indeholder fejlagtige oplysninger, og at de 

angivne oplysninger er fuldstændige. 

 

6. Kommunen skal give revisor de oplysninger, som revisor anser for af betydning for revisionen af 

indberetningen, samt give revisor adgang til at foretage de undersøgelser, som revisor anser for 

nødvendig for udførelsen af sit hverv. 

 

7. Revisor skal i tilknytning til kommunens indberetning indsende en revisorerklæring til 

Forsyningssekretariatet. Af revisorerklæringen skal det fremgå, at revisionen er foretaget i 

overensstemmelse med denne instruks. Såfremt selskaber omfattet af § 2, stk. 3, i lov om 

kommuners afståelse af vandselskaber revideres af en anden end kommunens revisor, skal revisors 

erklæring for kommunen vedlægges revisorerklæringer fra de pågældende virksomheder. Revisor 

fortolkes i denne forbindelse som revisionshus. Det er derfor alene kommunens erklæring, der skal 

indsendes, hvis kommunen og selskaberne revideres af samme revisionshus. 

 

8. Såfremt revisor ikke kan afgive en erklæring uden forbehold, skal revisor overfor kommunen afgive 

en redegørelse herfor. Af redegørelsen til kommunen skal det fremgå, om der ud fra de foreliggende 

oplysninger skønnes at være tilført kommunen midler, der er indberetningspligtige efter § 1, stk. 2, i 

bekendtgørelse nr. 1212 af 14/10/2010 om kommuners indberetninger og erklæringer efter lov om 

kommuners afståelse af vandselskaber. 

 

9. Nærværende instruks træder i kraft den 31. december 2011 og gælder for indberetninger der 

foretages efter denne dato. 

 

 

Forsyningssekretariatet, den 10. januar 2017 


