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Vandet strømmer over i det 
private 
Når nytårsklokkerne har slået i slag til år 2010, skal alle landets 
kommuner have udskilt forsyningen af vand og afledningen af 
spildevand til private og uafhængige selskaber. Det har givet hektisk 
travlhed i nogle kommuner, mens andre allerede har fået fod på de nye 
forsyningsselskaber. 

Af Claus Thorhauge, www.clausthorhauge.dk 

Mere end hver tredje kommune når ikke at have de mange praktiske, 
administrative og it-mæssige funktioner på plads i de nye forsyningsselskaber 
til vand og spildevand inden den første januar 2010. Nytår er regeringens 
deadline for at lukke endeligt for kommunernes forsyning af vand og 
spildevand til borgere og virksomheder, og der arbejdes alle steder hektisk på 
at komme i mål. 

Det tager mindst et år at udskille kommunens forsyningsvirksomhed i 
private aktieselskaber eller anpartsselskaber, viser erfaringerne fra de 
selskaber, der har fået tingene på plads. De praktiske, juridiske, 
personalemæssige, administrative og it-mæssige opgaver er massive.  

”Det her er en virkelig stor opgave. Ikke bare selve udskillelsen af 
kommunernes forsyningsvirksomhed i selvstændige selskaber, det er jo også 
en reform af hele vandsektoren,” siger direktør for Dansk Vand- og 
Spildevandsforening, DANVA, Carl-Emil Larsen. 

Tanken bag at skille vand og spildevand ud fra kommunens drift er først og 
fremmest at adskille kommunens kontrol med vand og spildevand fra selve 
driften. 

”Det giver mange implikationer nu og her. På den korte bane er der ingen 
gevinster. Tværtimod. Men det skal naturligvis skabe mere effektivitet på den 
lange bane,” siger direktør i analysebureauet IDC, Per Andersen, der har fulgt 
udviklingen på området tæt. 

Et år i overhalingsbanen 
Det er særligt de administrative og it-mæssige opgaver, der har vist sig at 
være store udfordringer i processen fra kommunal til privat virksomhed. 

”Det er helt andre arbejdsgange. For eksempel har vi i kommunen været 
vant til at have adgang til folkeregistret og finde folk, når vi skulle afregne 



med dem. Det kan vi jo ikke gøre i et aktieselskab,” nævner fuldmægtig Lise-
Lotte Sørensen fra Kerteminde Forsyning A/S, der blev skilt ud fra kommunen 
i foråret. 

Hun lægger ikke skjul på, at det har været en hård omgang. 
”Vi vidste, at det ville blive hårdt, og der har bestemt heller ikke været tid 

eller mulighed for at holde pauser undervejs,” tilføjer hun. 
”Det har været et hårdt knokkelarbejde – en stor og tidskrævende opgave. 

Vi har brugt et år, hvor vi har kørt i overhalingsbanen hele tiden. Videre, 
videre, videre hele tiden,” supplerer forsyningschef Anni Schjønning fra 
Brønderslev Forsyning.  

 

Nemmere, sjovere og dyrere 
Derfor glæder DANVA-direktøren sig også over, at Folketinget netop har 
udskudt den statslige regulering af vandpriserne med yderligere et år til 2011.  

”Så kan vi fortsætte et år mere med at fastlægge vandpriserne som hidtil. 
Det gør det meget nemmere at lave budget for de nye selskaber,” siger Carl-
Emil Larsen, der vurderer, at alle kommuner er klar med de nye 
forsyningsselskaber inden nytår, men mange af dem når ikke at blive klar 
med administration og eksempelvis aftaler med leverandørerne om it og 
afregningssystemer. 

”Mellem 25 og 40 procent af kommunerne når det ikke. Det er min 
fornemmelse ud fra, hvor mange der er i gang,” siger DANVA-direktøren og 
henviser til, at Folketinget samtidig gav kommunerne ekstra seks måneder til 
at komme i hus med de nye selskaber. 

”Det er nemmere og sjovere, og vi har fået langt større ansvar. Vi kan 
allerede nu se, at ekspeditionstiden og sagsgangen går hurtigere. Der vil dog 
gå nogle år, før udgifterne ved etableringen er tjent ind,” siger forsyningschef i 
Brønderslev, Anni Schjønning. 

”Selskabsgørelsen vil give gevinst hen ad vejen. Det er jeg overbevist om,” 
siger Per Andersen fra IDC. 

 

[BOKS] 
KMD hjælper med privatiseringen 

Fødselshjælper til forsyningsselskaberne 
KMD hjælper de nye forsyningsselskaber med de it-mæssige udfordringer der 
ligger i at udskille forsyningens it fra kommunen. Forløbet består af syv 
bruger-workshops. 
Mange af de nye forsyningsselskaber for vand og spildevand har valgt at 
fortsætte med at bruge KMD FAS til at afregne forbrugsafgifter med.  



”Da el-sektoren blev liberaliseret omkring årtusindskiftet, blev KMD FAS 
udbygget som et værktøj for private forsyningsselskaber, og vi har i dag en 
meget høj brugertilfredshed på systemet,” siger Jesper Ruus Pedersen, der 
er Market Manager for Energi i KMD. 

Han peger på, at KMD FAS også er udbygget med et modul til 
betalingskontrol, så de uafhængige forsyningsselskaber kan styre 
debitorerne, da man ikke som tidligere kan modregne forbruget i skatten eller 
opkræve det sammen med andre kommunale ydelser. Modulet kan også 
sende en samlet regning til forbrugerne på tværs af forsyningsarter, så de får 
en samlet regning på eksempelvis el. vand, spildevand og varme. 

”Desuden har KMD FAS god integration til de økonomisystemer, der er på 
markedet.” 


