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Det er dyrt at være lille. Hvem har gavn af det?



Tegn på rigelig kapital i vandselskaberne
• 142 mia. kr. egenkapital (2014)

• 13 pct. gns. belåningsgrad og adgang til fordelagtige lån (2019)

• 2,3 mia. kr. i henlæggelser (2018)

• 1,7 mia. kr. luft i indtægtsrammer (2018)

• Indtægtsløft på 1 mia. kr. til bl.a. miljø- og klimaprojekter siden 2010 

*Enkelte selskaber mangler penge, men det håndteres



Den ekstra kapital betales af kunderne, som 
ikke kan vælge andet

• Stigende aktiviteter og belastning af lavindkomster skærper 

problemstillingen

• Forpligtelse til at være effektiv

• Brug for effektivitetsregulering 

• Billige løsninger kan styrke den globale klimaindsats



Konkurrence fremmer innovation

• Den økonomiske forskning viser, at den ”kompetitive proces” 

fremmer innovation

• Dels er entry fra små nye innovative virksomheder vigtig (Arrow)

• Dels er store virksomheders frygt for at miste indtjening vigtig 

(Schumpeter)

• Ejernes ”hånd på kogepladen” vigtig for effektive investeringer 



Reguleringen i dag lempeligere end 
konkurrence

• Bl.a. tegn på rigelig kapital og… 

• … direkte adgang til ekstra finansiering af:

• Skrappere miljøkrav

• Nye klima-tiltag

• Nye natur-tiltag

• Nye sundheds-tiltag

• Bedre service

• Forbedret energieffektivitet

• Stærkere forsyningssikkerhed



Vandsektorlovens formål er at være til gavn 
for forbrugerne

”Loven skal medvirke til, at vand- og spildevandsforsyningen drives på en 

effektiv måde, der er gennemsigtig for forbrugerne, giver lavest mulige, 

stabile priser for forbrugerne og samtidig understøtter innovativ 

udvikling og demonstration og eksport af vandteknologiløsninger. 

Loven skal endvidere medvirke til at sikre og udvikle en vand- og 

spildevandsforsyning af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, som tager 

hensyn til forsyningssikkerheden, klimaet og naturen”

Det er aftalt, at reguleringen skal forbedres

på en række punkter



Denne side er med vilje efterladt uden indhold.
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