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Analyse: Forsyningssikkerhed 
og regulering af vandsektoren
Det skal være økonomisk fordelagtigt for vandselskaber at investere i bedre forsyningssikkerhed til gavn for hele samfundet. Det 
kan ske ved, at vandselskaberne får en økonomisk belønning eller sanktion afhængig af deres niveau af forsyningssikkerhed. Det 
fremgår af en politisk aftale fra 2018. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fremlægger nu sit bud på, hvordan forsyningssikker-
hed kan integreres i reguleringen af vandselskaberne.

Baggrund for 
undersøgelsen
Aftale om justeret 
økonomisk regulering af 
vandsektoren fra 2018: I 
aftalen blev det besluttet, 
at forsyningssikkerhed 
skal integreres i den 
økonomiske regulering 
vandselskaberne. Det kan 
blandt andet ske ved, at  
vandselskaberne får en 
økonomisk sanktion eller 
belønning afhængig af, 
om selskaberne har dår-
lig eller god forsynings-
sikkerhed.

Formål med analysen:  
At fremlægge modeller 
for, hvordan vandselska-
berne kan gives økono-
miske incitamenter til at 
fastholde eller øge deres 
forsyningssikkerhed.

Forsyningssikkerheden for drikkevand og spildevand er generelt rigtig god i de fleste vand
selskaber. En høj forsyningssikkerhed er også vigtig for forbrugerne. Når der er svigt i  
forsyningssikkerheden, har det derfor en stor omkostning for forbrugerne. Samtidig er der 
store forskelle på forsyningssikkerheden i forskellige vandselskaber.
 
Analysen fremlægger tre konkrete forslag til at fastholde eller forøge forsyningssikkerheden i 
vandsektoren via økonomiske belønninger eller sanktioner.

Færre afbrydelser i forsyningen 
af drikkevand 
Økonomiske belønninger/sanktioner 
til drikkevandselskaber afhængig af 
deres ikke-planlagte afbrydelser i 
vandforsyningen

Bedre beskyttelse af vandmiljøet 
Eksisterende grønne afgifter til beskyttelse 
af vandmiljøet bør få effekt ved, at kom-
pensationen for afgifterne fjernes

Bedre drikkevandskvalitet 
Økonomiske sanktioner til drikke-
vandselskaber som ikke overholder 
grænseværdier (mikrobiologiske 
overskridelser)

Det virker i andre lande
I mange andre lande er der indført økonomiske incitamenter til at forbedre forsyningssikker
heden for naturlige monopoler i forsyningssektoren. Undersøgelser viser, at dette har forbed
ret forsyningssikkerheden i elsektorerne i Europa og USA.  
 
Bredere samfundshensyn i reguleringen af vandselskaberne
De fremlagte forslag kan bidrage til, at vandselskaberne i højere grad optimerer deres drift ud 
fra de samfundsøkonomiske omkostninger ved deres produktion i stedet for de rent selskabs
økonomiske omkostninger. Formålet er, at reguleringen fremover kan varetage et bredere 
samfundshensyn end i dag. 
 
Det er ikke alle elementer af forsyningssikkerhed, som er omfattet af de fremlagte forslag. På 
sigt kan flere elementer af forsyningssikkerhed blive omfattet.
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