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Erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger  
 
 
 
 
 
 
 
 
Udkast til bekendtgørelse om vandselskabers udnytte lse af energiressourcer  
 
1. Erhvervsøkonomiske konsekvenser 
A. Skatter og afgifter m.v. 
Forslagene om fravigelse af kravet om regnskabsmæssig adskillelse i vandsektorloven 
og om indsnævring af begrebet uddeling i elforsyningsloven kan medføre et reduceret 
antal indberetninger fra kommunerne til de to indberetningsmyndigheder: Forsyningsse-
kretariatet på vandområdet og Energistilsynet på el- og varmeforsyningslovene. Kom-
munerne skal dog fortsat afgive årlige erklæringer til Energitilsynet, selv om de ikke har 
modtaget uddelinger fra el- og varmeforsyningsselskaberne.  
 
Forslagene kan således medføre en begrænset reduktion i Forsyningssekretariatets og 
Energistilsynets arbejdsmængde. Det vurderes at berøre én årlig indberetning fra højst 
100 forsyningsselskaber. En reduceret arbejdsmængde vil som afledt effekt på sigt kun-
ne medføre en mindre reduktion i forsyningsvirksomhedernes betaling til Forsyningsse-
kretariatet og Energitilsynet, der finansieres af betalinger fra selskaberne. Forslaget 
vurderes ikke at have direkte konsekvenser for det øvrige erhvervsliv. De nedenfor 
nævnte løbende administrative lettelser for spildevandsselskaberne kan som afledt ef-
fekt medføre begrænsede økonomiske lettelser hos erhvervslivet.  
 
Forslagenes konsekvenser for kommunerne forventes ikke at have et omfang, der kan 
påvirke skatter, afgifter m.v., da kommunerne fortsat skal afgive erklæringer.  
 
Forslaget om, at vandselskaber kan benytte indtægter fra elproduktion, der er baseret 
på egne energiressourcer i deres hovedvirksomhed, medfører, at spildevandsselska-
berne frit kan anvende midlerne inden hovedvirksomheden. Forslaget forventes  ikke at 
medføre negative erhvervsøkonomiske konsekvenser. 
 
Forslaget om fravigelse af kravet i elforsyningsloven om selskabsmæssig adskillelse 
vurderes ikke at medføre negative erhvervsøkonomiske konsekvenser. 
 
B. Øvrige efterlevelsesomkostninger 

a. Omstillingsomkostninger 
Forslaget indeholder ikke omstillingsomkostninger for vandselskaber og har ingen kon-
sekvenser for det øvrige erhvervsliv.  
 

b. Løbende øvrige efterlevelsesomkostninger 
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Forslaget indeholder ikke løbende, øvrige efterlevelsesomkostninger for vandselskaber 
og har ingen konsekvenser for det øvrige erhvervsliv.  
 
2. Administrative omkostninger for erhvervslivet 
 

a. Administrative omstillingsomkostninger 
Forslaget medfører ikke administrative omstillingsomkostninger for vandselskaber og 
det øvrige erhvervsliv. 
 

b. Løbende administrative omkostninger 
Forslaget om, at vandselskaber i nogle tilfælde ikke længere skal have adskilte regn-
skaber, kan medføre mindre løbende lettelser i de administrative omkostninger for spil-
devandsselskaberne i det omfang, der efter anden lovgivning som fx skattelovgivningen 
ikke er krav herom. 
 
Forslaget har ikke løbende administrative konsekvenser for det øvrige erhvervsliv. 
 


