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1. Introduktion
Rapporten kortlægger mulighederne for øget privat involvering i den centrale spildevandshåndtering i Danmark
som opfølgning på overvejelserne i Vækstplanen for vand, bio og miljøløsninger (2013).
Baggrund for analysen

Opbygning af analysen

Regeringen har med vækstplanen for vand, bio og miljøløsninger
(2013) sat fokus på, hvad der skal til for at realisere det danske
potentiale på vandteknologiområdet. Danmark har allerede i dag
en betydelig eksport samt væsentlige styrkepositioner indenfor
vandforsyning og spildevandshåndtering - styrkepositioner som
vi er internationalt anerkendte for. Samtidig er verdensmarkedet
for vandteknologier og systemløsninger indenfor vandforsyning
og spildevandshåndtering i kraftig vækst (Global Water Market
2014).

Deloittes undersøgelse af mulighederne for øget privat
involvering i den centrale spildevandshåndtering i Danmark
bygger på analyser af forskellige modeller for øget privat
involvering i spildevandshåndteringen med værdikæden for
central spildevandshåndtering som gennemgående
omdrejningspunkt.

Trods kraftig vækst på verdensmarkedet er Danmark imidlertid
ikke oppe på det vækst- og eksportniveau for vandteknologier,
som vi oplevede i 1980’erne. Der vurderes samlet set at være et
stort ikke-realiseret vækstpotentiale for øget samspil samt
danske vandteknologier*, ikke mindst indenfor systemløsninger,
såfremt der etableres den nødvendige kapacitet hos og størrelse
af de danske spildevandsselskaber samt et leverandørmarked,
der kan danne grundlag for at udnytte vækstmuligheder
internationalt. Vækstteamet for vand, bio og miljøløsninger samt
den netop gennemførte evaluering af vandsektorloven
fremdrager begge en række positive eksempler på, hvilke fordele
der kan være ved øget involvering af private aktører i den danske
vandsektor.

Tilgangen til analysen af mulighederne for øget privat involvering
er angivet i figur 1, nedenfor:
Figur 1: Tilgang til analysen af muligheder for øget privat involvering

En evt. kommende ændring af vandsektorloven forventes at
reducere nogle af de barrierer, der i dag er for øget involvering af
private aktører i den danske spildevandssektor. Der er dog
behov for yderligere forståelse af de konkrete barrierer og
muligheder for at kunne understøtte indfrielsen af det danske
potentiale og facilitere etableringen af nye samarbejdsmodeller.
* Brøndum og Flies (2013): ”De globale vindervirksomheder indenfor cleantech”,
Deloitte (2013): ”Evaluering af vandsektorloven”, Damvad (2012): ”Danske
virksomheder på vandområdet”, Grontmij (2011): ”Fra Vandteknologi til Grøn Vækst”,
SAM (2010): ”Water: a market of the future”.

Metode samt tilgang til analyserne er nærmere beskrevet på
følgende side.
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2. Metode og tilgang
Kortlægningen af muligheder for øget privat involvering hviler på interviews med interessenter fra branchen
Opstilling af mulige modeller for øget privat involvering
Opgavens hovedformål har været at kortlægge mulighederne for
øget privat involvering i den danske spildevandssektor under
hensyn til den nuværende regulering af spildevandssektoren.
Deloitte har på baggrund kendskab til vandsektoren i Danmark
samt udvalgte udenlandske vandsektorer opstillet fire mulige
modeller for øget privat involvering i sammenhæng med
værdikæden for central spildevandshåndtering.
Modellerne blev drøftet og kvalificeret på et dialogmøde, der blev
gennemfør indledningsvist i analyseprocessen. På dialogmødet
deltog interessenter fra branchen samt myndigheder.
Beskrivelse af økonomi og generelle forretningspotentialer i
værdikæden.
Deloittes beskrivelse af økonomi og generelle
forrentningspotentialer er foretaget med udgangspunkt i deskresearch af tilgængelige årsrapporter fra udvalgte danske
spildevandsselskaber samt rapporter og data vedrørende den
danske spildevandssektor. Herudover er foretaget desk-research
af spildevandssektorerne i Holland og UK/Wales med henblik på
en kortlægning af markedspotentialet for udlicitering af hele eller
dele af værdikæden for central spildevandshåndtering.
Derudover har Deloitte anvendt erfaringer fra evalueringen af
vandsektorloven i 2013, herunder til brug for en generel
beskrivelse af den økonomiske og miljømæssige regulering af
spildevandssektoren.

 5 spildevandsforsyninger (Vandcenter Syd A/S, Kalundborg
Forsyning A/S, Billund Vand A/S, Aarhus Vand A/S, BIOFOS
A/S)
 1 stor vandforbrugende virksomhed (Novozymes A/S)
 2 brancheforeninger (DI, Danish Water Forum)
 1 rådgivende virksomhed (Krüger A/S)
 1 pensionsselskab (Pension Danmark)
 2 udenlandske aktører (Svenskt Vatten, Veolia Vatten A/S)
Herudover har Deloitte anvendt eksisterende rapporter samt
cases og eksempler på støtteprogrammer samt ”best-practises”
ved diverse samarbejdsmodeller.
Analyse af muligheder og barrierer for øget privat
involvering

Analysen af muligheder og barrierer er foretaget med
udgangspunkt i interview med interessenter fra branchen samt i
forlængelse af de i indeværende rapport overordnede
beskrivelser af identificerede barrierer i vandsektorloven. Deloitte
har herudover som led i analysen af muligheder og barrierer
foretaget en vurdering af udbudsegnetheden af hele eller dele af
værdikæden for central spildevandshåndtering.
Vurdering af konsekvenser for øget privat involvering for de
mulige modeller
Deloitte har til brug for vurderingen af konsekvenserne for øget
privat involvering anvendt fire vurderingskriterier, der - under
hensyn til de nuværende og forventede fremtidige krav til
sektorens organisering, økonomi og regulering – anses, som
værende grundlæggende for varetagelsen af forsyningsopgaven.
Herudover har er der gennemført analyse af de forventede
konsekvenser af øget privat involvering gennem udvidet brug af
eksisterende udbudsmodeller, selskabskonstruktioner samt
fondsmidler.

Analyse af status for øget privat involvering
Som grundlag for analysen af status for øget privat involvering
har Deloitte interviewet en række interessenter fra branchen:
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3. Regulering af spildevandssektoren
Vandsektorlovens betydning for spildevandsselskabernes økonomi efter 2010
Vandsektorloven og princippet om hvile-i-sig-selv

Regler for tilknyttede aktiviteter

Alle danske vand- og spildevandsforsyninger er underlagt et
økonomisk princip om hvile-i-sig-selv, der tilsiger, at
vandselskabernes indtægter og omkostninger over en årrække
skal balancere og dermed hvile-i-sig-selv. Princippet har til
hensigt at forhindre overnormal profit blandt selskaber med
monopolstatus, men har omvendt være kritiseret for at ikke give
selskaberne incitament til omkostningsreduktion, hvilket har
hæmmet effektiviseringer.

Spildevandselskabernes hovedvirksomhed udgør transport,
behandling og afledning af spildevand mod betaling. Selskaberne
kan dog, jf. § 18 i vandsektorloven, inden for rammerne af
prisloftet deltage i anden virksomhed, når denne har nær
tilknytning til forsyningsvirksomheden, og når den udøves på
kommercielle vilkår i et selvstændigt selskab med begrænset
ansvar. Vandselskaberne skal således i udgangspunktet udskille
evt. øvrige aktiviteter i selvstændige selskaber og dermed
økonomisk adskille selskabets hovedvirksomhed fra selskabets
tilknyttede virksomhed,

Prisloftregulering – økonomisk regulering af
spildevandsselskaberne
I Danmark har der siden vandsektorlovens ikrafttræden i 2010
været praktiseret en reguleringsmodel, der kombinerer
prisloftregulering, der har til hensigt at effektivisere
vandselskaberne og holde priserne i nogenlunde ro, med
princippet om hvile-i-sig-selv. Reguleringen indebærer
fastsættelse af årlige indtægtsrammer, der dikterer de maksimalt
tilladte indtægter i året, og der stilles årligt krav til effektivisering
af spildevandsselskabernes kerne-driftsomkostninger. Det årlige
effektiviseringskrav beregnes på basis af en økonomisk
benchmarking af spildevandsselskabernes driftsomkostninger.
Hvis et spildevandsselskab i løbet af prisloftåret har opnået et
”plus på bundlinjen”, karakteriseres dette overskud som en
ekstraordinær effektiviseringsgevinst, som fx må anvendes til
investeringer i anlægsaktiver og/eller finansiering af teknologiudvikling. Med mindre det udbetales til forbrugerne i form af
reducerede priser på forsyningsydelserne, må overskuddet dog
kun anvendes til investeringer i selskabet, da midlerne, jf. hvile-isig-selv princippet og forligsaftalen bag vandsektorloven, skal
forblive i sektoren. Det er således ikke tilladt for ejerne at trække
overskud ud af selskabet.
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For at sikre at vandselskaberne alene takstfinansierer aktiviteter,
der ligger i naturlig forlængelse af hovedvirksomheden, kan
vandselskaberne kun deltage som ejer eller medejer af
selskaber, der udfører anden virksomhed, hvis omsætningen fra
disse selskaber højst udgør henholdsvis 2,5 mio. kr., 6 mio. kr.
eller 10 mio. kr. afhængig af vandselskabets samlede
omsætning. Er den samlede omsætning fra anden virksomhed
mindre end 2 mio. kr. årligt (2010-niveau), kan vandselskabet
dog undlade at udskille aktiviteterne i et selvstændigt selskab.
Kravet om udskillelse af tilknyttede aktiviteter kan være med til at
sikre, at vandselskaberne ikke engagerer sig i kommercielle
aktiviteter, der medfører konkurrence med private aktører.
Reglerne om hvile-i-sig-selv, samt vandselskabernes
monopolstatus, kan medføre gunstige vilkår for
vandselskabernes konkurrence med private konkurrenceudsatte
aktører, da vandselskaberne – i modsætning til en privat aktør –
er sikret fuld omkostningsdækning.

3. Regulering af spildevandssektoren
Vandsektorlovens betydning for spildevandsforsyningsselskabets hovedvirksomhed
Regler vedrørende 40/60-selskaber

Miljøregulering af spildevandssektoren

Af § 5, stk. 2 i bekendtgørelsen om vandselskabers deltagelse i
anden virksomhed fremgår det, at vandselskabet ikke er
underlagt begrænsninger for engagement i tilknyttede aktiviteter,
hvis disse aktiviteter udskilles i et selvstændigt selskab, hvor 60
pct. af ejerandelene er ejet af en privat aktør, mens de restende
40 pct. forbliver i spildevandsselskabets ejerskab. Denne private
aktør må dog ikke ikke direkte eller indirekte besidde ejerandele i
spildevandsselskabet.

Miljøreguleringen af spildevandsselskaberne sker i henhold til
”Betalingsloven for spildevandsforsyningsselskaber”, der bl.a.
regulerer hvilke aktiviteter spildevandsselskabet må
takstfinansiere i henhold til bl.a. princippet om ”forureneren
betaler”, samt Miljøbeskyttelsesloven, der bl.a. regulerer
spildevandsselskabets forsyningspligt.

Den valgte fordeling af ejerandele mellem spildevandsselskabet
og den private aktør er baseret på et ønske om at sikre, at den
private aktør har den fulde aktiemajoritet i 40/60-selskabet. Den
angivne fordeling har i forlængelse heraf kobling til stoploven,
herunder modregning i det kommunale bloktilskud ved evt.
overskudsgenerering i 40/60-selskabet. Såfremt der er politisk
ønsker herom, er der dog ikke noget til hinder for en evt.
alternativ ejerskabsfordeling (fx 49/51), så længe
aktiemajoriteten er på private hænder.

Herudover følger det af Miljøbeskyttelsesloven, at virksomheder,
der forurener, skal begrænse forureningen ved brug af de bedst
tilgængelige teknikker (BAT, best available techniques).
Igangværende forhandlinger om evt. revision af
vandsektorloven
Deloitte afsluttede i efteråret 2013 en evaluering af
vandsektorloven. Evalueringen havde bl.a. til formål at
undersøge i hvor høj grad den nuværende økonomiske
regulering understøtter det grundlæggende formål med
vandsektorloven:

En alternativ fordeling kræver imidlertid en ændring af
vandsektorloven samt yderligere analyser af evt. konsekvenser
fsva. reglerne om modregning i det kommunale bloktilskud.
40/60-selskaberne giver vandselskaberne mulighed for at indgå i
et partnerskab med en privat aktør, eksempelvis en rådgiver eller
en leverandør, og herigennem engagere sig mere omfattende i
tilknyttede aktiviteter, uden begrænsninger på, hvor stor en
omsætning vandselskabet må have fra disse aktiviteter. Dette
gælder dog ikke i det tilfælde, at vandselskabet indgår i et
partnerskab med et andet vandselskab, eller med et selskab der
har ejermæssig tilknytning til et vandselskab.
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”Sikring af en vand- og spildevandsforsyning af høj sundheds- og
miljømæssig kvalitet, som tager hensyn til forsyningssikkerhed
og naturen og drives på en effektiv måde, der er gennemsigtig for
forbrugerne” (Vandsektorloven § 1)
Evalueringen resulterede i en række perspektiver og muligheder
for den fremtidige økonomiske regulering af vandsektoren.
På basis af den afsluttede evaluering af vandsektorloven drøftes
pt. hvorledes der bedst muligt kan følges op på evalueringen af
vandsektorloven med henblik på at sikre en fortsat effektivisering
af den danske vandsektor. Grundet de igangværende drøftelser
vil visse dele af indholdet af nærværende rapport, specifikt i
relation til de reguleringsmæssige rammevilkår for privat
involvering, have en foreløbig karaktér, da den fremtidige
regulering af vandsektoren endnu ikke er fastlagt.

4. Spildevandssektorens organisering og økonomi
Spildevandsselskabernes organisering og forsyningspligt
Spildevandsselskabernes organisering
Som følge af vandsektorloven blev alle kommunalt ejede
spildevandsforsyninger udskilt i selvstændige selskaber i 2010.
Hensigten med udskillelsen var bl.a. at sikre en klar adskillelse af
myndighed og drift samt et øget fokus på økonomisk
effektivisering.

Spildevandssektoren består i dag af mere end 1.000
renseanlæg, hvoraf ca. 800 er ejet af de 98 kommunalt ejede
spildevandsforsyningsselskaber. Organiseringen af de
kommunalt ejede spildevandsselskaber baserer sig på fire
forskellige selskabskonstruktioner:

Spildevandsselskabets forsyningspligt – der udmøntes af
kommunalbestyrelsen ved konkrete tilslutningstilladelser - følger
af Miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 3 og 4. Heri fremgår det, at
spildevandsselskabet har pligt til at sikre mulighed for tilslutning
til offentlig kloak ved at fremføre stikledninger til skel for de
ejendomme, som er beliggende i kloakoplandet. Spildevandsselskaberne opererer på basis af en udledningstilladelse og skal
ved anlæg og drift iagttage vilkårene heri.
I forlængelse af ovenstående er det Deloittes vurdering, at
varetagelsen af forsyningspligtydelsen bygger på fire
grundlæggende kriterier:

1) Selskaber der varetager både vand- og spildevandsforsyning.
2) Selskaber der varetager spildevandsforsyning (distribution og
produktion).
3) Selskaber der kun varetager distribution (transport og
afledning af renset spildevand).
4) Selskaber der kun varetager produktion
(spildevandsrensning og slamhåndtering).

1) Forsyningssikkerhed og forbrugerservice


Varetagelsen skal tage hensyn til forsyningssikkerheden og ske indenfor
rammerne af gældende lovgivning og med fastholdelse eller udvikling af den
nuværende kvalitet i leveringen.

2) Effektivitet og lavere priser


Spildevandsselskabernes forsyningspligt

Omkostningseffektiviteten ved varetagelsen skal kunne forbedres gennem
udlicitering eller ved inddragelse know-how samt anvendelse af innovation
og nye teknologier.

Spildevandsselskabernes typiske ansvarsområder i forbindelse
med varetagelsen af forsyningsvirksomheden indebærer
overordnet set tre ansvarsområder:

3) Miljø og sundhed

 Efterleve myndighedspåbud om forbedret rensning el.lign.
inden for nærmere fastsatte frister.
 Udbygning af eksisterende anlæg ved udvidelse af
forsyningsområde.
 Foretage nødvendige investeringer mhp. langsigtet og
fornuftig vedligeholdelse.

4) Vækst og eksportfremme
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Varetagelsen skal understøtte vandsektorlovens formålsparagraf og
bibeholde en forsyning med høj sundheds- og miljømæssig kvalitet.

Varetagelsen kan bidrage til en videreudvikling af danske styrkepositioner
gennem understøttelse af en innovativ og intelligent efterspørgsel efter nye
vandteknologier og systemløsninger, der kan danne basis for øget eksport.

4. Spildevandssektorens organisering og økonomi
Værdikæden for central spildevandshåndtering
Aktiviteter underliggende spildevandsforsyning

Værdikæden for central spildevandshåndtering

Spildevandsselskaber der varetager hele
spildevandsforsyningen, jf. selskabskonstruktion nr. 2
indledningsvis i kapitlet, udfører grundlæggende tre forskellige
former for anlægs- og driftsaktiviteter:

Værdikæden begynder i første led med spildevandsafledning fra
ejendomme og regnvandsafledning fra befæstede arealer og i
det åbne land. Kerneaktiviteten i dette led af værdikæden er drift
af kloakledninger.

1) Distribution (anlæg og drift i relation til kloaknettet)
2) Produktion (anlæg og drift i relation til
spildevandsbehandling)
3) Administration (administrative støttefunktioner til både
distribution og produktion)

Værdikæden fortsætter i andet led med videre transport af det
afledte vand gennem kloaknettet, hvor der anlægges og drives
bygværker i form af for eksempel tunneller, overløb, riste og
opsamlingsbassiner. Herefter udledes en del af spildevandet
direkte til recipient (hav, søer og vandløb), mens en stor del
transporteres videre med henblik på behandling i
produktionsdelen af værdikæden.

I forlængelse af ovenstående er der en række støttefunktioner,
der ikke direkte bidrager til spildevandshåndtering og – rensning,
men som er nødvendige i den daglige drift. Funktionerne er bl.a.
administration af selskabet, kantinedrift, arealpleje. Udover disse
”facility management” funktioner har forsyningerne desuden et
vagtberedskab til håndtering af pludseligt opståede
forsyningsproblemer. Selskabskonstruktion nr. 3 varetager alene
aktiviteter underliggende punkterne 1 og 3 ovenfor, mens
selskabskonstruktion nr. 4 varetager aktiviteter underliggende
punkterne 2 og 3 oven for.

Det første led i produktionsdelen, og det tredje led i den samlede
værdikæde, er spildevandsrensning, der overvejende sker på
teknologisk avancerede centrale renseanlæg. En mindre del
føres gennem grønne lavteknologiske renseanlæg som for
eksempel filtre og pilerensning, der står i direkte forbindelse med
de vandløb og søer, hvortil spildevandet udledes.
Det fjerde led i værdikæden er behandling eller
udnyttelse af slam fra de centrale renseanlæg for
eksempel i biogasanlæg, jf. figur 2.

Figur 2: Værdikæden for central spildevandshåndtering
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De mest almindelige teknologier ved
spildevandsrensning bygger på anvendelse af
mikroorganismer i mikrobiologiske processer, UVbehandling, kemisk desinfektion mv.

4. Spildevandssektorens organisering og økonomi
Værdikæden for central spildevandshåndtering
Økonomi i de enkelte dele af værdikæden

Regulatorisk værdi af anlægsaktiverne

Ifølge Forsyningssekretariatet måtte der i 2014 opkræves 9,4
mia. kr. via spildevandstaksterne indenfor rammerne af
prislofterne for de lovomfattede spildevandsselskaber.

Spildevandssektoren i Danmark er kendetegnet ved en
omfattende infrastruktur i form af landsdækkende kloaknet, der
transporterer spildevand fra husstande, industrier og befæstede
arealer og overflader til renseanlægget. Kloaknettet har ifølge
DANVAs ”Vand i tal” (2014) en samlet længde på over 66.000
km, og har en samlet estimeret værdi på 132,5 mia. kr. ud af en
samlet reguleringsmæssig værdi af selskabernes anlægsaktiver
på 179 mia. kr., jf. figur 5.

De 9,4 mia. kr. fordeler sig på hhv. drifts- og
investeringsomkostninger. Driftsomkostningerne (ekskl.
upåvirkelige omkostninger til fx afgifter samt omkostninger til
miljø- og servicemål) er, modsat investeringsomkostningerne,
underlagt krav om effektiviseringer, og danner grundlag for
benchmarking af selskabernes effektivitet. Driftsomkostningerne
er siden 2010 faldet 10,3 pct. Selskaberne anvender den største
del af driftsomkostningerne på drift af rensningsanlæg – i
gennemsnit 58 pct. Derudover anvendes 36 pct. på transportnettet og de resterende 6 pct. på kundehåndtering (se figur 3).

Figur 5: Den samlede regulatoriske værdi af spildevandsselskabernes anlægsværdier fordelt på kategorier

Investeringsomkostningerne er imidlertid steget i perioden 20102013 med 49 pct.. Fra 2012 til 2013 er investeringsniveauet dog
mere eller mindre uændret og ligger på 19,44 kr. pr. m3 solgt
vand. Størstedelen af investerings- og renoveringsomkostninger
(83 pct.) anvendes til forbedringer og udbygninger af
transportnettet. Dernæst anvendes 12 pct. på renseanlæggene
og de resterende 5 pct. på øvrige investeringer (se figur 4).
Fordeling af driftsomkostninger, 2013
Figur 3: Fordeling af drift

Rensning

Transport

Kundehåndtering

Fordeling
af investeringer, 2013
Figur 4: Fordeling af investeringer

Rensning

Transport

Kilde: Forsyningssekretariatet (2011), Anlægsværdier i Vand- og
Spildevandsforsyningerne.

Den regnskabsmæssige værdi af ledningsnettet udgør
gennemsnitligt 74 pct. af et spildevandsselskabs samlede værdi
af de materielle anlægsaktiver. Omkostninger til vedligehold
samt re- og nyinvestering i anlægsaktiver udgør derfor en stor
del af et spildevandsselskabs samlede økonomi. En
helhedsorienteret drift af kloaknettet med fokus på
totaløkonomisk optimering fordrer derfor en samtænkning af drift
og vedligehold hhv. re- og nyinvesteringer i anlægsaktiver på
mellemlangt og langt sigt.

Øvrige

Kilde: DANVA, Vand i Tal (2014)
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5. Forrentnings- og effektiviseringspotentialer i spildevandssektoren
Forrentningsmuligheder i den danske spildevandssektor
Kapitalforrentning i de danske spildevandsselskaber
Grundet prisloftreguleringen princippet om hvile-i-sig-selv må
eventuelle effektiviseringsgevinster alene anvendes i forbindelse
med selskabernes hovedvirksomhed (fx til nedbringelse af
investeringsomkostninger eller prisreduktion til forbrugerne). Der
er som følge heraf relativt begrænsede muligheder for at forrente
kapitalindskud i selskaberne.
Ekstraordinære effektiviseringsgevinster opnås gennem
effektivisering af driften ud over de statsligt fastsatte
effektiviseringskrav. Såfremt et vandselskab realiserer et sådant
overskud kan det reinvesteres i selskabets aktiver til brug for
varetagelsen af hovedvirksomheden. Tabel 1 på følgende side
viser udviklingen i centrale nøgletal fra regnskaber og
benchmarking for 11 spildevandsselskaber, der er udvalgt på
baggrund af selskabskonstruktion og information i årsrapporter.
Som følge af prisloftreguleringen og hvile-i-sig-selv (og de deraf
følgende begrænsede muligheder for akkumulering af overskud),
har de fleste spildevandsselskaber i perioden efter vandsektorlovens ikrafttræden ligget på en relativt lav forrentning af
egenkapitalen svarende til ca. 0-2 pct. per år i perioden 201013.
Enkelte spildevandsselskaber (fx Esbjerg og NFS Spildevand)
har dog 4 år i træk formået at realisere betydelige dæknings- og
overskudsgrader. De to spildevandsselskaber har således
regnskabs- og reguleringsmæssigt været i stand til at oppebære
betydelige overskud, som er anvendt til at foretage investeringer
i anlægsaktiver, der har sikret en forrentning af egenkapitalen på
4,1-7,4 pct. i perioden.
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Der er således mulighed for, indenfor rammerne af princippet om
hvile-i-sig-selv samt prisloftreguleringen, at oppebære en
regnskabsmæssig forrentning af egenkapitalen gennem re- og
nyinvestering i spildevandsselskabernes anlægsaktiver.
Værdien af spildevandsselskabernes aktiver, fx ledninger,
bassiner og renseanlæg, kan dermed være medvirkende til at
påvirke niveauet for forrentning af egenkapitalen.
Blandt de spildevandsselskaber der både har aktiver inden for
distribution og produktion (de fem første i tabellen) er der opnået
egenkapitalforretninger på -1 til 7 pct., mens for der for
spildevandsrensevirksomhederne, der udelukkende har
produktion (de 6 sidste i tabellen), har været tale om en lavere
forrentning på -4 til 2 pct.. En mulig forklaring herpå kan være, at
der ikke har været de samme oplagte muligheder for
rensevirksomhederne til at forøge egenkapitalen via
reinvestering i nye aktiver.
Priserne i tabel 1 varierer mellem 7,1 og 11,0 kr./m3, hvilket
svarer meget godt til spredningen blandt alle lovomfattede
rensevirksomheder i Danmark (bortset fra to outliers på hhv. 3,1
og 15,0 kr./m3). Blandt de selskaber i tabellen , der varetager
både distribution og produktion, varierer priserne mellem 24,3 og
42,7 kr./m3, mens der blandt øvrige lovomfattede
spildevandsselskaber i Danmark ses priser på helt op til 73,7
kr./m3.
Generelt er dækningsgraden (overskuddet efter alle
driftsomkostninger er betalt) væsentlig lavere på produktion end
på distribution, fordi der er langt større variable
driftsomkostninger for kloaknettet, mens der til gengæld er
større investeringer og dermed afskrivninger på sidstnævnte.

5. Forrentnings- og effektiviseringspotentialer i spildevandssektoren
Forrentningsmuligheder i den danske spildevandssektor – udvikling for udvalgte nøgletal
Tabel 1: Økonomiske nøgletal for 11 udvalgte spildevands- og rensevirksomheder i Danmark på basis af årsregnskaber og prisloft-data

Kilde: Forsyningssekretariatet (2014). Tal for overskudsgrad, dækningsgrad, forrentning af egenkapital og soliditetsgrad er udregnet ud fra selskaberne årsrapporter 2010-13.
Note: Overskudsgraden er opgjort som (Resultat før renter / omsætning) x 100. Dækningsgraden er opgjort som (Dækningsbidrag / omsætning) x 100. Forrentning af egenkapitalen er
opgjort som (Resultat efter renter / egenkapital) x 100. Soliditetsgraden er opgjort som (Egenkapital / aktiver) x 100.
Som tidligere anført organiserer de kommunalt ejede spildevandsselskaber sig ud fra fire overordnede selskabskonstruktioner: 1) Selskaber, der varetager både vand- og
spildevandsforsyning, 2) Selskaber, der varetager spildevandsforsyning (distribution og produktion), 3) Selskaber, der kun varetager distribution (transport og afledning af renset
spildevand), 4) Selskaber, der kun varetager produktion (spildevandsrensning og slamhåndtering.

Grundet den lave dækningsgrad på distributionsaktiviteterne, kan der,
på det foreliggende grundlag, være et potentiale for udbud af
driftsopgaverne med henblik på en reduktion af driftsomkostningerne i
sektoren gennem effektivisering af driften, fx via stordriftsfordele hos
den private aktør. En reduktion af anlægsomkostningerne kan muligvis
finde sted i forbindelse med ny- og reinvestering i selskabets aktiver
eller som følge af konsolidering på tværs af spildevandsselskaberne.
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5. Forrentnings- og effektiviseringspotentialer i spildevandssektoren
Effektiviseringspotentialer i den danske spildevandssektor
Effektiviseringspotentialer i spildevandssektoren
De store prisforskelle er bemærkelsesværdige i lyset af, at der
især for renseanlæg er tale om en relativt homogen ydelse.
Forsyningssekretariatets DEA-benchmarking model indikerer, at
prisforskellene ikke til fulde kan forklares af forskelle i spildevandselskabernes givne betingelser for at operere (de ikkepåvirkelige cost drivere), men at der også er betydelige
effektiviseringspotentialer i de fleste selskaber. For renseanlæg
ligger det beregnede/korrigerede minimumspotentiale typisk på
15-20 pct. af indtægtsrammen, jf. oversigten på forudgående
side, mens det målt som andel af kernedriftsomkostningerne for
det meste udgør 10-30 pct. for begge typer af virksomheder.
Deloitte har tidligere beregnet det aggregerede
effektiviseringspotentiale for samtlige spildevandsselskaber på
basis af ovennævnte model og er nået frem til, at det ligger i
størrelsesorden 728-930 mio. kr. alene for spildevandsselskaberne. Deloitte har dog ikke kvalitetssikret eller opgjort
usikkerhederne ifm. myndighedernes benchmarking-model mhp.
at kunne præcisere de beregnede driftseffektiviseringspotentialer. En mere nøjagtig beregning med en større grad af
sikkerhed kan opnås gennem evt. modeludvikling.
Tabel 2: Estimering af det samlede potentiale for prisloft 2014

Totale omkostninger pr. m3

Figur 6: Sammenhæng mellem debiteret vandmængde (m3) og totale
omkostninger per m3 for danske spildevandsselskaber, 2012
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Kilde: Evaluering af vandsektorloven, Deloitte 2013

Som led i evalueringen af vandsektorloven er der gennemført en
analyse af spildevandssektorens effektiviseringspotentiale ved
konsolidering, jf. tabel 3, der ligger ud over det beregnede
driftseffektiviseringspotentiale. Der kan, indenfor rammene af
den nuværende struktur, være betydelige skala-økonomier for
spildevandsselskaberne, hvis forsyningsopgaven varetages af
færre, men større sammenlagte selskaber. Der henvises til
evalueringsrapporten for en nærmere beskrivelse af
forudsætninger for samt beregninger af de to typer potentialer.
Tabel 3: Spildevandssektorens konsolideringseffektiviseringspotentiale

Note: Prisloft 2014 er baseret på foreløbige tal, og der kan derfor komme enkelte
korrektioner. Alle potentialer er estimeret på baggrund af de faktiske
driftsomkostninger.
Kilde: Data fra Forsyningssekretariatet
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Kilde: Evaluering af vandsektorloven, Deloitte 2013

5. Forrentnings- og effektiviseringspotentialer i spildevandssektoren
Realisering af spildevandssektorens effektiviseringspotentialer
Indhentning af vandsektorens effektiviseringspotentialer

Hvile-i-sig-selv princippet fortolkes forskelligt afhængigt af den
enkelte forsyningssektor, hvor princippet finder anvendelse, samt
den givne regulerende myndighed på området. Fortolkningen af
princippet har derfor ændret sig over tid i takt med ændringer i
den økonomiske regulering af de respektive forsyningssektorer.
Energitilsynets fortolkning af hvile-i-sig-selv princippet, på fx
varmeforsyningsområdet, åbner således op for mulighederne for
en ”rimelig” forrentning af den indskudte kapital.

Størstedelen af de opgjorte effektiviseringspotentialer ved
konsolidering udgøres, jf. forrige side, af potentialer på
anlægssiden, som først kan realiseres over en længere
tidshorisont i takt med udskiftningen af gamle anlæg ved ny- og
reinvesteringer eller i forbindelse med fusioner. De nødvendige
strukturændringer kan således indebære investerings- og
transaktionsomkostninger udover de normale, der skal
modregnes i de opgjorte potentialer.

Under prisloftreguleringen har vandselskaberne dog mulighed for
forrentning, så længe kapitalafkastet (den ekstraordinære
effektiviseringsgevinst) bliver reinvesteret indenfor selskabets
hovedvirksomhed indenfor en nærmere afgrænset tidshorisont.

Det bør i denne sammenhæng understreges, at de beregnede
effektiviseringspotentialer afhænger af den valgte
benchmarkingmodel, da inddragelse af yderligere faktorer i
benchmarkingmodellen og alternative valg mht. udformning af
benchmarkingmodellen kan påvirke størrelsen af de beregnede
effektiviseringspotentialer .

Uanset forskelligartede fortolkninger af princippet om hvile-i-sigselv, er der generelt set ikke privat kapital involveret på hvile-isig-selv områderne. De begrænsede muligheder for forrentning
er dermed en central barriere for privat involvering og
medejerskab, såfremt der – fra politisk side – er ønske om øget
privat involvering.

Implikationer af den økonomiske regulering for øget privat
involvering i den danske spildevandssektor
Den økonomiske regulering af den danske spildevandssektor
hviler på princippet om hvile-i-sig-selv. Princippet indebærer, at
spildevandsselskaberne har relativt begrænsede muligheder for
at forøge egenkapitalen.

Der er dog et økonomisk potentiale for både vandselskaberne og
de private aktører ved øget udbud af opgaver, hvis private
driftsoperatører på konkrete områder kan bidrage til realisering af
nogle af de effektiviseringspotentialer i driften, der er påvist for
den centrale spildevandshåndtering.

De begrænsede muligheder for forrentning af indskudt kapital
under den nuværende regulering vil således indebære, at
rentabiliteten ved at investere i spildevandsselskaber – og
dermed blive (med)ejere af danske spildevandsselskaber – er
lav. En privat aktør, der opererer ud fra altovervejende
kommercielle interesser, vil således ikke have incitament til at
investere i central spildevandshåndtering.

Herudover viser analyserne, at der kan høstes effektiviseringer
gennem udnyttelse af skalaøkonomi og stordriftsfordele i den
centrale spildevandshåndtering. Dette indikerer betydelige
potentialer for privat involvering, idet private specialiserede
aktører vil kunne opnå synergier gennem varetagelse af
driftsopgaver på tværs af spildevandsselskaber. De vil derfor
kunne høste en række af de gevinster, der ellers ville skulle
opnås gennem sammenlægning/fusioner af
spildevandsselskaber.
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5. Forrentnings- og effektiviseringspotentialer i spildevandssektoren
Perspektiver i forhold til den hollandske vandsektorregulering, der ikke er underlagt prisloftregulering

Forrentningsmuligheder i Holland

Teknologiudvikling og eksport i Holland

Den hollandske vandsektor regnes i EU og internationalt blandt
de mest effektive og bedst drevne. Vandforsyningsselskaberne i
Holland er underlagt et loft over, hvor stort et afkast (WACC,
weighted average cost of capital) selskaberne må have på deres
kapitalinvesteringer. WACC inkluderer de finansielle
omkostninger og et tilstræbt mindsteafkast på den investerede
kapital. Indenfor denne WACC er det således tilladt for
vandforsyningsselskaberne at optjene profit, og det er tilladt at
udbetale denne profit til selskabets ejere (der er offentlige
myndigheder).

I Holland spiller vandsektoren en stigende rolle i forhold til
teknologiudvikling og internationale aktiviteter med henblik på
eksport af knowhow og teknologiske løsninger. Dette er blandt
andet muliggjort af vandselskabernes betydelige størrelse og
kapacitet samt, at der kun i mindre grad er reguleringsmæssige
begrænsninger for de offentlige selskabers engagement.
Vandselskaberne må ikke investere forbrugernes penge i
risikable kommercielle satsninger, men det er – i modsætning til
reguleringen af den danske vandsektor - tilladt at anvende op til 1
pct. af selskabets samlede omsætning til internationale
aktiviteter, herunder eksport af viden og løsninger.

Spildevandsselskaberne er underlagt en anden økonomisk
regulering, der er forankret i lokale, demokratisk valgte water
boards, der er bemyndiget til at opkræve skatter til finansiering af
spildevandsaktiviteter. De enkelte water boards fastsætter
dermed selv størrelsen på skatterne, og det er tilladt at opkræve
skatter til finansiering af for eksempel vandteknologiudvikling.
Det er dog ikke tilladt for de enkelte water boards at akkumulere
overskud til anvendelse på andre formål end dem, water boards
har kompetence til.
Til forskel fra vandforsyningsområdet er en del driftsopgaver
indenfor spildevandssektoren udliciteret til den private sektor via
langtidskoncessioner.
Vandsektoren i Holland er ikke underlagt prisloftregulering, som
det kendes fra den danske vandsektor.

Vandselskaberne har desuden mulighed for at investere
ressourcer i teknologiudvikling, der tjener et formål i forhold til
langsigtet beskyttelse af vandressourcer og miljø. Endelig står
det vandselskaberne frit for at investere en del af deres tilladte
afkast i udviklingsaktiviteter.
Erfaringerne fra Holland peger på, at en konsolideret vandsektor
giver plads til store vandselskaber, der kan understøtte nye og
innovative tilgange til ”water management” i sin helhed, og
derigennem understøtte den teknologiske udvikling. En
konsolideret vandsektor skaber imidlertid blot et potentiale for, at
vandsektoren kan bidrage positivt til vækst og eksport inden for
vandindustrien.
Den økonomiske regulering er afgørende for, i hvilket omfang
dette potentiale realiseres.
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5. Forrentnings- og effektiviseringspotentialer i spildevandssektoren
Nøgletal fra den engelske spildevandssektor, der blev privatiseret i 1989
Organiseringen i England

Forrentning i vand- og spildevandsselskaberne i England

Rammerne for organisering og regulering
af den engelske og walisiske vandsektor
blev skabt i 1989, hvor vandsektoren
blev privatiseret. Sektoren havde et
stort behov for nyinvestering, og det
offentlige investeringsbudget var begrænset. Den nationale regering har
holdt en armslængderelation til den
privatiserede sektor og har samtidig
etableret reguleringsmyndigheden
Ofwat (Office of Water Services).
En vigtig del af formålet med
privatiseringen var, at få tilført private midler,
der kunne investeres i en opgradering af de nedslidte aktiver i de
offentlige vandselskaber. Der stilles således krav fra
reguleringsmyndighederne til de private selskabers investeringer,
hvilket har ført til betydelige forbedringer i infrastruktur og
miljøindsats sammenlignet med perioden før privatiseringen.

En PwC rapport fra 2013, udarbejdet i samarbejde med Ofwat,
giver et overblik over forrentninger indregnet i priserne som en
almindelig del af omkostningsdækningen, WACC, mm. i den
engelske vand- og spildevandssektor. Ifølge rapporten er der
ikke ét entydigt forrentningsniveau i den engelske vand- og
spildevandssektor (se figur 7). Selskabernes afkast efter skat på
kapitalinvesteringer varierer omkring 0-7 pct. i perioden 20072013 og har de seneste år bevæget sig mod et gennemsnit på
ca. 4 pct.. Resultaterne varierer relativt meget over tid, men der
ses dog visse trends, som kan være en effekt af makroøkonomiske tendenser, herunder ”finanskrisen” og betydningen
for forbrug mv. som følge heraf.

Ved privatiseringen blev alle selskaber udskilt i selvstændige
aktieselskaber med en licensaftale på 25 år til at operere i et
givent forsyningsområde. Siden 1989 har 10 privatiserede
vandforsynings- og spildevandsselskaber derfor været ansvarlige
for at levere vand til ca. 75 pct. af befolkningen og for at levere
spildevandsbehandling til hele befolkningen. Disse selskaber er
ansvarlige for indvinding, behandling og distribution af vand samt
for kloaksystemet og behandling af spildevand.
Konsolideringen af sektoren er sket over en lang årrække, men
der var allerede tale om meget koncentreret sektor med store
selskaber inden privatiseringen i 1989. I gennemsnit servicerer
de engelske selskaber 5,6 millioner indbyggere på
spildevandsområdet

Egenkapitalens forrentning har ligeledes varieret gennem tiden.
De seneste tal for 2012-2013 viser en forrentning på ca. 8,5 pct..
Dette er væsentligt højere end forrentningen af egenkapitalen i
danske vandselskaber, som ligger på ca. 1-2 pct., jf. tabel 1.
Figur 7: WACC for vand- og spildevandsselskaber i England
sammenlignet med myndighedens beregnede WACC

Kilde: Ofwat, PwC analyse (2013).
Note: Grå linjer repræsenterer individuelle vand- og spildevandsselskaber. De
røde linje repræsenterer et gennemsnit for disse. De sorte linjer
repræsenterer myndighedens beregnede WACC.
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5. Forrentnings- og effektiviseringspotentialer i spildevandssektoren
Nøgletal fra den engelske spildevandssektor, der blev privatiseret i 1989
Effektiviseringspotentialer i vand- og spildevandsselskaber
Den økonomiske regulering af såvel vandforsynings- som
spildevandssektoren i England varetages af Ofwat. Den
økonomiske regulering er baseret på en prisloftregulering, der
fastsætter individuelle femårige prislofter for de enkelte selskaber
baseret på en benchmarking model. Udover prislofterne er
selskaberne ikke begrænset i deres mulighed for at optjene profit
eller anvende denne, hvilket er i overensstemmelse med, at
næsten alle vandselskaberne ejes og drives af private
kommercielle aktører.

Generelt er den opgjorte omkostningseffektivitet høj i de
engelske selskaber og varierer i gennemsnit fra ca. 80 pct. til 99
pct., dvs. der her findes mulige effektiviseringspotentialer på
maksimalt 20 pct. totalt set. Der anvendes dog en anden
benchmarkingmodel (bl.a. under hensyn til det færre antal
selskaber) end i Danmark, Effektiviseringspotentialerne
beregnes i England på baggrund af tidsserieanalyser, der tager
højde for udsving i selskabernes omkostninger over tid. Dette
står i modsætning til den danske benchmarkingmodel, der er
baseret på det senest tilgængelige års omkostningsdata.
De største effektiviseringspotentialer findes i relation til driften af
kloaknettet, hvor omkostningseffektiviteten varierer mellem ca.
65-100 pct.. Indenfor spildevandsrensning og slamhåndtering,
administration og detailsalg er de opgjorte potentialer mindre og
varierer mellem 87-100 pct. henholdsvis 81-100 pct.

I en rapport udarbejdet af Ofwat i 2014 i samarbejde med CEPA
er omkostningseffektiviteten af alle de 10 engelske
spildevandsselskaber identificeret. Omkostningseffektiviteten
fordelt på driftsopgaver er angivet i tabel 4.

Dermed viser rapporten, at omkostningseffektiviteten af de
engelske selskaber generelt varierer med næsten 20
procentpoint selskaberne imellem, og at der overordnet set er
effektiviseringspotentialer på op til 20 pct. i de 10 selskaber.

Tabel 4: Omkostningseffektivitet fordelt på driftsopgaver i
spildevandssektoren

Kilde: Ofwat (2014) Cost assessment – advanced econometrics models.
Note: Omkostningseffektiviteten i de enkelte led i værdikæden er beregnet ved brug af forskellige statistiske modeller.
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5. Forrentnings- og effektiviseringspotentialer i spildevandssektoren
Læringspunkter fra Holland og UK/Wales i en dansk kontekst
Effektiviseringspotentialer i den danske spildevandssektor

Dette kan skyldes flere forhold, herunder fx:

Formålet med vandsektorloven var bl.a. at sikre, at
vandsektorens effektiviseringspotentiale blev realiseret gennem
indførelsen af en økonomisk regulering af de kommunalt ejede
spildevandsselskaber.

1. At der er en sammenhæng mellem mulighed for forrentning af
egenkapitalen og realisering af effektiviseringspotentialer
med større omkostningseffektivitet til følge.

Som led i evalueringen af vandsektorloven beregnede Deloitte,
ved brug af den regulerende myndigheds benchmarkingmodel,
spildevandssektorens driftseffektiviseringspotentiale samt
sektorens konsolideringseffektiviseringspotentiale. Selv når der
tages højde for usikkerheder peger beregningerne i retning af, at
der er et større potentiale for omkostningsreduktion i den danske
spildevandssektor.
Incitament til effektivisering
Den økonomiske regulering af de danske spildevandsselskaber
indebærer, at der ikke mulighed for at forrente egenkapitalen i
selskaberne. Selskaberne har således begrænsede økonomiske
incitamenter til at effektivisere ud over de statsligt fastsatte
effektiviseringskrav.
Den danske reguleringsmodel adskiller sig grundlæggende fra
den engelske og den hollandske model ved, at det i UK/Wales
samt Holland er muligt at forrente egenkapitalen.
Spildevandsselskaberne har således incitament til at effektivisere
ud over de statslige krav. Et evt. overskud i et hollandsk selskab
kan anvendes bl.a. til teknologiudvikling samt indenfor
selskabernes hovedvirksomhed, mens et evt. overskud i
UK/Wales herudover kan udbetales til ejerne.
Effektiviseringspotentialerne i de engelske selskaber er opgjort til
op i mod 20 pct. per selskab, men ligger typisk tættere på 10
pct., hvilket står i kontrast til Forsyningssekretariatets opgørelse
af markant højere individuelle potentialer for effektvisering af
driften i de danske vandselskaber.
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2. At man i England har effektiviseret betydeligt siden
privatiseringen af det engelske marked, hvorfor der er sket en
konvergens i retning mod mere effektive
spildevandsselskaber.
Uanset årsagen, ligger der dog, bl.a. pga. skalaøkonomi, et stort
potentiale i konsolidering af den danske spildevandssektor, som
er langt mere fragmenteret end den engelske. Det indikerer også
et relativt større potentiale ift. øget udbud af opgaver i Danmark,
da brug af private leverandører, der udnytter synergier på tværs
af forsyningsområder, er et alternativ til fusion af selskaber.

Teknologiudvikling og eksport
Både i UK/Wales og i Holland er der mulighed for at anvende et
evt. overskud på teknologiudvikling og eksport. Holland har valgt
at tillade, at vandselskaberne herudover kan anvende op til 1 pct.
af selskabets samlede omsætning til internationale aktiviteter,
herunder eksport af viden og løsninger.
Det øgede fokus på teknologiudvikling i Holland skyldes bl.a.
kapaciteten i landets spildevandsselskaber. Spildevandsselskaberne i de respektive land adskiller sig markant fra den
danske spildevandssektor, der er fragmenteret og består af
mange mindre spildevandsselskaber. Erfaringerne peger således
i retning af, at spildevandsselskabernes betydelige størrelse og
kapacitet giver plads til store vandselskaber, der kan understøtte
nye og innovative tilgange til varetagelsen af spildevandsaktiviteter, såfremt reguleringen giver mulighed for, at der
anvendes ressourcer til teknologi.

6. Mulige modeller for øget privat involvering i Danmark
Kortlægning af muligheder for øget privat involvering
Fire mulige modeller for øget privat involvering

Der var på mødet generel konsensus om, at de mest
tilgængelige modeller for øget privat involvering er modellerne 1
og 2. Faktorer som den økonomiske regulering af sektoren samt
ejerskabet af forsyning og aktiver (som i disse modeller forbliver
på offentlige hænder) spillede en afgørende rolle for valget.
Modellerne 3 og 4 blev vurderet som værende mindre
interessante bl.a. grundet juridiske barrierer.

Deloitte har til brug for analysen opstillet forskellige mulige
modeller for øget privat involvering i Danmark og koblet dem til
værdikæden for central spildevandshåndtering. Øget privat
involvering kan have en meget forskelligartet karaktér, gående
fra samarbejde om mindre led i spildevandshåndteringen over
udførelse af delopgaver i udbud til egentlig privat ejerskab og
drift af central spildevandshåndtering.
På baggrund af Deloittes kendskab til sektoren, samt med
inspiration fra blandt andet England og Tyskland samt andre
større ledningsforbundne infrastruktursektorer, er der opstillet fire
mulige modeller for øget privat involvering i den centrale
spildevandshåndtering i Danmark, jf. figur 8.

Indledningsvist i analyseprocessen blev der gennemført et
dialogmøde med interessenter fra branchen samt relevante
myndigheder, hvor modellerne blev præsenteret. På basis af
drøftelser i plenum blev modellerne konsolideret, og de modeller,
der vurderedes som de mest tilgængelige modeller på kort til
mellemlangt sigt, blev udpeget.
Drøftelserne tog udgangspunkt i en generel vurdering af
vandsektorens nuværende organisering, økonomi og regulering
samt forventninger til den fremtidige organisering af
vandsektoren.
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Figur 8: Mulige modeller for øget privat involvering i Danmark

6. Mulige modeller for øget privat involvering
Kortlægning af muligheder for øget privat involvering - modelforudsætninger
Modelforudsætninger
De fire modeller for øget privat involvering har forskellige
forudsætninger, jf. tabel 5 til højre, og det gør sig generelt
gældende, at risiko- og ansvarsfordelingen (bl.a. grundet den
økonomiske regulering) mellem de involverede parter varierer fra
model til model.
De grundlæggende forskelle mellem modellerne 1 og 2 og
modellerne 3 og 4 er ejerskabet af aktiverne samt den
økonomiske regulering. I modellerne 1 og 2 er ejerskabet 100
pct. kommunalt, og forsyningsselskaberne er underlagt et princip
om hvile-i-sig-selv samt årlig prisloftregulering.

Tabel 5: Forudsætninger for de mulige modeller for øget privat
involvering i spildevandshåndteringen
Model for øget privat involvering
1. Øget privat involvering gennem udbud
af driftsopgaver

-

2. Øget privat involvering gennem
teknologisamarbejder

Modellerne 3 og 4 indebærer typisk flerårige kontrakter (og
dermed et behov for længevarende prisloftperioder) mellem
spildevandsselskaber og private aktører samt muligheden for
forrentning af indskudt kapital - og dermed muligheden for hel
eller delvis privat ejerskab og finansiering af aktiver ved øget
privat involvering.

Forudsætninger

-

-

Der fokuseres i det følgende, som nævnt på forrige side, primært
på en vurdering af mulighederne for og konsekvenserne af øget
privat involvering i modellerne 1 og 2.

3. Øget privat involvering gennem OPPlignende konstruktioner (inkl.
finansiering)

-

4. Øget privat involvering af private
aktører som investorer i
spildevandsvirksomheder
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-

100 pct. kommunalt ejerskab.
Vandselskabet har det samlede
ansvar for drift og vedligeholdelse
samt ny- og reinvestering.
Udlicitering foretages alene hvis det
vurderes som rentabelt relativt til
selskabets strategi.
100 pct. kommunalt ejerskab.
Vandselskabet har det samlede
ansvar for drift og vedligeholdelse
samt ny- og reinvestering.
Teknologiudvikling sker i et
samarbejde mellem vandselskabet
og den private aktør, hvor begge
parters know-how inddrages.
Kommunen har fuld
bestemmelsesret (”bestillerrollen”) og
dermed retten til at udlicitere hele
eller dele af driften.
Drift og vedligeholdelse samt ny- og
reinvestering sker i tæt samarbejde
mellem spildevandsselskabet og den
private part med hel eller delvis
finansiering og ejerskab over nye
aktiver, så længe kontrakten løber.
Mulighed for forrentning af indskudt
kapital.
Private aktører kan opkøbe hele eller
dele af den kommunalt ejede
spildevandsforsyning.

6.1 Model 1: Privat involvering gennem udbud af driftsopgaver - status
Omfanget af udbud i vandsektoren i dag
Omfanget af udbud i vandsektoren i dag

Omfanget af udbud siden ikrafttrædelsen af vandsektorloven

Dansk vand- og spildevandsforening (DANVA) har i 2014
gennemført en analyse af udbudsgraden i den danske
vandsektor. Analysen er baseret på 2013-tal, der er indsamlet fra
vandselskaber, som er medlem af DANVA. Undersøgelsen viser,
at udbudsgraden for spildevandsselskaber generelt er højere
end for drikkevandsselskaber. Spildevandsselskaberne udbyder
således ca. 80 pct. af de opgaver, der har ny- og reinvestering
som formål og ca. 30 pct. af de rene driftsopgaver , jf. tabel 6.

Siden ikrafttrædelsen af vandsektorloven i 2010 har omfanget af
udlicitering af administrative opgaver samt drifts- og anlægsopgaver været stigende for en betydelig del af spildevandsselskaberne, men for flertallet af selskaber har det dog været
uændret, jf. figur 10 nedenfor. Staten, regionerne og
kommunerne sendte i 2013 gennemsnitligt på landsplan 20-30
pct. af de udbudsegnede opgaver i udbud (”Status for offentlig
konkurrence 2013”, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen). For
offentligt ejede virksomheder med driftsopgaver vil udbudsgraden
dog typisk ligge væsentligt højere.

Tabel 6: Udliciteringsgrad i den danske vandsektor

Figur 10: Udlicitering i den danske vandsektor siden 2010

Kilde: DANVA 2014

DANVA har beregnet
udliciteringsgraden,
som følger:
Samlede
omkostninger til service og tjenesteydelser
købt hos eksterne
Udbudsgrad =

Udbudsgrad =

Samlede omkostninger til service og tjenesteydelser købt hos eksterne + Samlede omkostninger til
service og tjenesteydelser løst internt i selskabet/koncernrelaterede selskaber + Samlede
Samlede omkostninger til service og
tjenesteydelser
købt hos
omkostninger
til indkøb
afeksterne
varer

Samlede omkostninger til service og tjenesteydelser købt hos eksterne + Samlede omkostninger til
service og tjenesteydelser løst internt i selskabet/koncernrelaterede selskaber + Samlede
omkostninger til indkøb af varer

DANVA anfører, at der kan være tale om en konservativ
beregning af udliciteringsgraden. Det er dog svært at afgøre ud
fra det foreliggende datamateriale, men vil kræve en nærmere
undersøgelse af repræsentativiteten og rigtigheden af de
beregnede gennemsnitlige udliciteringsgrader på tværs af
vandsektoren. Desuden viser tallene ikke, om der er tale om
innovationslignende opgaver eller blot standardudbud på
enkeltopgaver indenfor drift samt investeringer og renoveringer.

Kilde: Evaluering af vandsektorloven, Deloitte 2013
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6.1 Model 1: Privat involvering gennem udbud af driftsopgaver - status
De interviewede forsyningsselskabers erfaring med udbud

Udbud af driftsopgaver i spildevandssektoren
Deloitte har i forbindelse med interview af udvalgte
spildevandsforsyninger spurgt, hvilke erfaringer de enkelte
forsyninger har haft med udbud af forskellige dele af
værdikæden for spildevandshåndtering.
Der gøres generelt ikke brug af længerevarende driftskontrakter i
sektoren, da længerevarende kontrakter ikke vurderes at
harmonere med den nuværende økonomiske regulering af
vandsektoren, herunder især 1-årige prislofter, hvor
effektiviseringskravene skifter fra år til år.
Af tabel 7 nedenfor fremgår udbudsgraderne af hhv. drifts- og
anlægsopgaver i de interviewede forsyningsselskaber.
Tabel 7: Udbudsgrader i de fem interviewede forsyningsselskaber

Kilde: Udbudsgraderne er beregnet af de respektive forsyningsselskaber baseret på tal
indberettet til DANVA. Enkelte selskaber har ikke indberettet tal til DANVA, men har
foretaget beregningerne af udbudsgraderne med udgangspunkt i anvisning fra Deloitte.

Af tabellen ovenfor ses, at udbuddet af anlægsopgaver ligger på
et stabilt niveau på tværs af de interviewede
forsyningsselskaber. Omfanget af udbuddet af driftsopgaver
svinger dog betydeligt (fra 17 pct. i Billund A/S til 61 pct. i
Vandcenter Syd A/S).
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Til brug for analysen af mulighederne for øget privat involvering
gennem udbud af driftsopgaver, model 1, gennemgås i det
følgende de enkelte forsyningers erfaringer med og overvejelser
om anvendelsen af udbud. De interviewede selskaber er udvalgt,
da de har ry for at være blandt de mest nytænkende i sektoren.
De skitserede erfaringer og overvejelser er derfor ikke
nødvendigvis repræsentative for spildevandssektoren som
helhed.

6.1 Model 1: Privat involvering gennem udbud af driftsopgaver - status
Beskrivelse af erfaringer med udbud af driftsopgaver i Kalundborg Forsyning
Kalundborg Forsyning

Som et led i forsyningens arbejde med energioptimering, er
slamhåndteringen blevet udbudt. Kalundborg Forsyning peger
på, at udvinding af naturlige restprodukter (så som fosfor) kan
udliciteres, da spildevandsselskaberne ikke har en særskilt viden
på området. Det er imidlertid væsentligt for forsyningen, at kunne
råde og disponere over alle anlæg for at sikre så hurtige
løsninger som muligt i forhold til nye industrielle partnere i den
industrielle symbiose.

Kalundborg Forsyning gør brug af omkring 200 underleverandører, hvilket indebærer høje omkostninger til
administration af de enkelte kontrakter. Der bruges mange
ressourcer på hvert udbud, og de mindre udbud er - relativt set ikke attraktive for hverken Kalundborg Forsyning eller
leverandørerne. Med henblik på at reducere administrationsomkostningerne og skabe stordriftsfordele, ønsker Kalundborg
Forsyning derfor fremadrettet at sende større opgaver i udbud.
Forsyningen har dog et mål om også at benytte lokale
virksomheder, for at fastholde et kvalificeret lokalt net af
leverandører.

Det er forsyningens vurdering, at en udlicitering af
driftsopgaverne ville have umuliggjort etableringen af det
industrielle symbiosesamarbejde.

Baseret på en vurdering af hvilke aktiviteter der kan identificeres
som en del af Kalundborg Forsynings kernevirksomhed, bygger
beslutninger om udbud på strategiske vurderinger af, hvorvidt
forsyningen råder over – eller har et ønske om at opbygge - de
nødvendige kompetencer til at kunne løfte de pågældende
driftsaktiviteter. Størstedelen af de driftsaktiviteter, der ikke af
selskabet er identificeret som kernevirksomhed, udbydes ved
brug af facility management serviceløsninger på
bygningsvedligehold og rengøring, da selskabet vurderer, at
driften heraf kan håndteres bedre og mere effektivt af private
aktører.
Kalundborg har netop igangsat et asset management projekt for
at få en mere risikostyret tilgang til investeringerne. Selskabet er
derfor tilbageholdende med at udbyde større driftsopgaver (fx
drift af kloaknettet), da drift og anlæg går ”hånd i hånd”, og vil
kunne håndteres mere effektivt gennem en samlet tilgang.

Case-eksempel: Kalundborg Symbiosis
Kalundborg Symbiosis blev etableret i 1961 og har igennem sin levetid
været under konstant udvikling. I Kalundborg Symbiosis køber og
sælger offentlige og private virksomheder affald fra industriproduktion i
en lukket cyklus. ”Symbiosen” består af 8 medlemsvirksomheder,
herunder Novo Nordisk. Novozymes, DONG Energy, Gyproc,
Kalundborg Kommune, Statoil, Kara/Novoren samt Kalundborg
Forsyning, hvor Kalundborg Forsyning sender slam til forbrænding hos
Kara/Novoren, overfladevand til hhv. DONG Energy og Statoil og
drikkevand til Novozymes.
De restprodukter, der handles, er bl.a. overfladevand, damp, støv, gas,
varme og slam. Det bærende princip underliggende symbiosen er
tilvejebringelse og deling af ressourcer og spildstrømme samt
genanvendelse af energi, vand og materialer til gavn for både miljøet
og økonomien hos de deltagende virksomheder. Udvekslingen af
ressourcer foretages gennem et omfattende system af kommercielle
aftaler mellem de involverede virksomheder.
”Symbiose-ideen løser mange væsentlige problemer samtidig, nemlig
kravene om miljøbevarelse og kravet om økonomisk vækst.” (Søren
Carlsen, Direktør Novozymes A/S)
Kilde: www.symbiosis.dk
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6.1 Model 1: Privat involvering gennem udbud af driftsopgaver - status
Beskrivelse af erfaringer med udbud af driftsopgaver i Billund Vand A/S
 Ifølge Billund Vand er det netop samarbejdet i Billund
BioRefinery, jf. case-eksempel i afsnit 6.2, mellem private og
et offentligt ejet forsyningsselskab, der skaber interesse i
udlandet for at investere i dansk vandteknologi.

Billund Vand
Billund Vand A/S (fremover Billund Vand) udliciterer, jf.
tabellerne 4 og 5 på de forrige sider, 17 pct. af driftsopgaverne
sammenlignet med den af DANVA opgjorte gennemsnitlige
udliciteringsgrad på 30 pct.. Udbudsgraden i Billund Vand er
dermed meget lav sammenlignet med de interviewede
forsyningsselskaber samt den af DANVA beregnede
gennemsnitlige udlicitering af driftsopgaver.
Billund Vand er af den opfattelse, at større spildevandsselskaber
ikke nødvendigvis medfører øget effektivitet og peger i den
sammenhæng på, at mindre spildevandsselskaber også kan
være effektive. Billund Vand konkluderer, at allerede
eksisterende driftsviden samt kompetencer – der øger
effektiviteten i driften – i dag ligger hos vandselskaberne og ikke
nødvendigvis hos store private aktører.
Billund Vand har derfor nogle helt specifikke forbehold,
bekymringer og vurderinger knyttet til anvendelsen af udbud med
henblik på at skabe øget effektivitet, eksport mm.:
 Billund Vand peger på, at en privat operatør af
spildevandsrensning ikke vil have interesse i at rense
spildevand mere end lovkrav og ønske fra ejere, da forbedret
rensning i dag koster flere penge.
 Ifølge Billund Vand kan vandprisen risikere at stige ved øget
udlicitering, fordi der kan opstå et ensidigt fokus på
driftsøkonomien.
 Billund Vand mener, at udlicitering til private virksomheder,
der kan gå konkurs, kan betyde meget store udgifter til
forbrugerne for at få et renseanlæg til at fungere igen.
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Billund Vands samlede opfattelse af spildevandsforsyningsvirksomheden er, at den er af afgørende betydning for
samfundet, og derfor ikke bør udføres af private aktører.
Herudover anser Billund Vand, at energiproduktion i fremtiden
bliver en del af spildevandsforsyningens kerneopgaver.
Energiproduktion er en kompleks proces, og håndteringen af
processen kræver et tæt samarbejde med bl.a.
miljømyndighederne, hvilket yderligere mindsker mulighederne
for/fordelene ved udlicitering.

6.1 Model 1: Privat involvering gennem udbud af driftsopgaver - status
Beskrivelse af erfaringer med udbud af driftsopgaver i Vandcenter Syd A/S
Vandcenter Syd A/S
Vandcenter Syd A/S (fremover Vandcenter Syd) har stor erfaring
med udlicitering og samarbejde med private aktører i forbindelse
med drift, investeringer, forskning og udvikling samt eksport.
Vandcenter Syd har, jf. tabel 5, på nuværende tidspunkt
udliciteret stort set samtlige driftsaktiviteter, der ikke knytter sig
selskabets primære drift (svarende til en udliciteringsgrad på 61
pct.), og udbyder dermed langt flere driftsopgaver en den
gennemsnitlige udliciteringsgrad på 30 pct.
Visse administrative opgaver (indkøb, adm. IT, kommunikation
og løn) løses i et shared service selskab, SamAqua, som
Vandcenter Syd, Middelfart Spildevand og Vand og Affald i
Svendborg har oprettet, jf. figur 11, hvor nu i alt 11
vandselskaber er tilknyttet som aktionærer. Gennem SamAqua
tilbydes selskaberne mere professionelle services, og
stordriftsfordelen reducerer omkostningerne betydeligt.

Vandcenter Syd finder endvidere, at problemet omkring de
meget få private firmaer, der kompetencemæssigt kan/vil byde
ind på primærdriften, indebærer en betydelig risiko for at
forværre den konkurrencemæssige situation i markedet.
Vandcenter Syd er endeligt bekymret for, at en udvikling i retning
af monopolisering af primærdriften hos private aktører, vil
reducere mulighederne og tilgængeligheden for vandbranchen i
samarbejdet med vandselskaberne omkring forskning,
teknologiudvikling og innovation.
Figur 11: Udsnit af Vandcenter Syd A/S´s koncernstruktur

Vandcenter Syd ejer sammen med Envidan 40/60-selskabet
DanAqua. Selskabets formål er at drive udenlandsaktiviteter og
støtte danske virksomheder på eksportmarkedet.
Ifølge Vandcenter Syd er den væsentligste barriere for
udlicitering af primærdriften, at der i Danmark i dag ikke findes
rene private driftsoperatører. De meget få firmaer, der tilbyder
denne service, tilbyder tillige ingeniørmæssig rådgivning og
leverancer på det danske marked. Dette kan medføre en
uhensigtsmæssig sammenblanding af interesser og mindske de
muligheder, vandselskaberne har i dag til fx at understøtte
danske private aktører på eksportmarkedet.
Kilde: ”Strategi 2010-2014, tillæg om internationalisering ”, Vandcenter Syd A/S
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6.1 Model 1: Privat involvering gennem udbud af driftsopgaver - status
Beskrivelse af erfaringer med udbud af driftsopgaver i BIOFOS A/S
BIOFOS A/S

Der mangler tiltro til og eksempler på, at private aktører har den
fornødne driftserfaring og viden til at kunne varetage driften af
renseanlæg. BIOFOS peger samtidig på, at de mulige aktører, i
givet fald, vil gå fra at være rådgivere og leverandører til
branchen til at blive egentlige konkurrenter, hvilket kan svække
de nuværende stærke bånd mellem branchen og de private
aktører.

BIOFOS A/S (fremover BIOFOS) er resultatet af en fusion
mellem Lynettefællesskabet og Spildevandscenter Avedøre i
2013. Før fusionen havde selskaberne gode erfaringer med
udlicitering af udvalgte driftsopgaver, mens kerneopgaverne
forblev i selskabernes varetægt. BIOFOS er ejet af 15
kommuner, jf. figur 12.
Begge selskaber har således hver for sig gjort brug af ”facility
management”-løsninger i form af fx kantinedrift, kontorrengøring,
industrirengøring, kørsel, arealpleje samt vintervedligeholdelse. I
de fleste tilfælde har selskaberne gjort brug af virksomhedsoverdragelse af medarbejdere. BIOFOS har stort fokus på sine medarbejdere og gør i dag brug af privat rengøring, som til daglig er
iført tøj med BIOFOS´ logo, får samme personalegoder og følger
”dagligdagen” i BIOFOS for at skabe en kulturmæssig sammenhæng mellem de private og BIOFOS’ egne medarbejdere.

Figur 12: Oversigt over BIOFOS´s ejerkommuner samt forsyningsområder

Selskabet har, efter fusionen, samlet set gode erfaringer med at
udføre udbud, hvor en række opgaver samles i ét enkelt udbud,
og mener dette er mere effektivt.
BIOFOS har fremadrettet fokus på at identificere og optimere de
dele af driften, der udgør BIOFOS´ kernevirksomhed – alle
aktiviteter herudover kan principielt overvejes udliciteret.
Selskabet mener dog, at sektoren endnu ikke er moden til øget
udlicitering af spildevandsselskabernes kerneopgaver, som især
vurderes at ligge på produktionssiden i form af
spildevandsrensning.
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Kilde: ”Årsberetning 2013”, BIOFOS A/S

6.1 Model 1: Privat involvering gennem udbud af driftsopgaver - status
Partnering-modellen: Anvendelse og udvikling af partnering-modellen i Aarhus Vand A/S
Case-eksempel: Fælles udbud af ramme- og partneringaftale
mellem Favrskov Forsyning A/S, Odder Spildevand A/S og
Aarhus Vand A/S

Erfaringer fra anvendelse af partnering-modellen i Aarhus
Vand A/S
Partnering-modellen (beskrives på følgende side) er et
eksempel på et offentlig-privat samarbejde mellem
forsyningsselskabet (den ”offentlige” part) og private parter.
Aarhus Vand har siden 2006 anvendt partneringaftaler som
den primære udbudsform på langt de fleste anlægsprojekter.
Selskabet har således siden 2006 gjort brug af partneringmodellen som et innovativt redskab til at understøtte fælles
målsætninger. Aarhus Vand udliciterer op mod 93 pct. af
anlægsopgaverne, jf. tabel 7, hvilket er 17 pct. mere end de
fleste andre spildevandsselskaber, jf. fx tabel 6.

Forsyningerne i Favrskov, Odder og Aarhus er geografisk forbundne
og udbyder i 2015 fem fælles rammeudbud inden for teknisk
rådgivning og entreprenørarbejde med én overordnet
partneringaftale. Den anvendte partnering-model svarer til modellen
”Innovation i fællesskabet”, jf. figur 14 på næste side. Beslutningen
om at gennemføre udbuddene som fælles udbud med partnering,
sker bl.a. med udgangspunkt i økonomiske og kvalitetsmæssige
hensyn samt samfundsmæssige hensyn og interesser.
Udbuddene gennemføres tidsmæssigt forskudt som udbud med
forhandling, og det er hensigten, at hovedparten af aftalerne skal
træde i kraft pr. 1. januar 2016. Hvor en rammeaftale omfatter flere
selskaber, vil kontraktholderen på rammeaftalen skulle indgå en
separat aftale med hvert af selskaberne.

Det er erfaringen i Aarhus Vand, at anvendelsen af partnering
som primær udbudsform har resulteret i en markant sænkning
af priserne, en forbedret kvalitet i arbejdet gennem løbende
innovation, mere tilfredse borgere samt et forbedret
samarbejde om opgaverne. Aarhus Vand har et
virksomhedsmål om at effektivisere mindst 2 pct. årligt på
anlægsudgifterne frem mod 2015. Aarhus Vand forventer at
kunne realisere målsætningen og har igennem brugen af
partnering erfaret, at omkostningerne pr. kilometer renoveret
ledningsnet er væsentlig lavere end prisen sammenlignet med
perioden inden anvendelsen af partneringaftaler.

Rammeaftalerne får en løbetid på op til
6 år, og tildelingskriteriet er det økonomisk
mest fordelagtige tilbud.
Der udbydes rammeaftaler indenfor
følgende områder:

Figur 13: Prisudvikling på anlægsprojekter i perioden 2006-2013

•

Foring (fagentreprise)

•

Opgravning (totalentreprise)

•

TV-inspektion (fagentreprise)

•

Planlægning (rådgivning)

•

Opmåling (rådgivning)

Der udbydes tre selvstændige rammeaftaler indenfor
opgravningsopgaver i totalentreprise til en totalt anslået værdi ekskl.
moms på 1.030 mio. kr.
Kilde: Aarhus Vand A/S, www.udbud.dk

Kilde: Aarhus Vand A/S, Årsrapport 2013

- 26 -

6.1 Model 1: Privat involvering gennem udbud af driftsopgaver - status
Partnering-modellen: Innovativ udbudsform som basis for fælles fremme af udvikling og innovation
Incitamentsstruktur underliggende partnering-modellen

Forskellige partnering-modeller

Partnering-modellen er en konceptuel samarbejdsaftale mellem
flere parter. Aftalen udgør grundlaget for samarbejdet på tværs af
flere parter, og aftalens indhold dikterer, hvorledes de enkelte
parter udbyder og indgår rammeaftaler med deres respektive
leverandører. Omfatter rammeaftalen flere selskaber indgår
kontraktholderen således selv separate aftaler med hver
involveret leverandør.

Partnering-modellen findes i forskellige udformninger. Den
konkrete udformning af modellen afhænger af udbuddets omfang
og varighed. Generelt indebærer aftalen dog et samarbejde om
at opnå én eller flere af følgende målsætninger:

Partnering-aftalen forpligter de involverede parter til løbende at
samarbejde og udveksle erfaringer med henblik på at skabe
effektivisering, forbedring og innovation. Incitamenterne i
partnering-modellen bygger således på økonomiske og
kvalitetsmæssige hensyn samt samfundsmæssige hensyn og
interesser. Det bærende fundament i partnering-modellen er, at
samarbejdet mellem forsyningsselskaber og private aktører skal
understøtte en innovativ tilgang til udvikling af nye metoder,
produkter og systemløsninger.

 Løbende forbedringer gennem udvikling i fællesskab

 Overskuds-/underskudsdeling
 Fælles projektmål
 Fælles innovation
Figur 14 nedenfor viser fire partnering-modeller, der spænder fra
mindre anlægsopgaver til større projekter (der har bl.a. har et
forsknings- og udviklings formål).
Figur 14: Forskellige partnering-modeller

Dertil kommer økonomiske og kvalitetsmæssige potentialer ved
at indgå i rammeaftaler på tværs af geografiske områder (som
det er tilfældet med det fælles udbud af rammeaftaler mellem
Favrskov Forsyning A/S, Odder Spildevand A/S og Aarhus Vand
A/S), herunder at kunne tilgodese infrastrukturelle udfordringer i
forbindelse med fornyelsesopgaver gennem løbende arbejde
med forbedringer på tværs af selskaber, rådgivere, entreprenører
og leverandører.

Kilde: Aarhus Vand A/S
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6.1 Model 1: Privat involvering gennem udbud af driftsopgaver - status
Erfaringer fra den svenske spildevandssektor
Situationen i Sverige

Formål

Den svenske vandsektor har, i lighed med vandsektorerne i
andre lande, siden starten af det nye århundrede stået overfor en
udfordring om behov for flere ressourcer i form af tekniske- og
specialkompetencer og økonomiske midler til at imødekomme en
øget efterspørgsel på offentlige ydelser samt et øget kvalitets- og
miljøkrav. Herudover har et generelt generationsskifte i de
offentlige forsyningsvirksomheder, hvor mange ansatte har nået
pensionsalderen, fordret et behov for tilførsel af nye og
kompetente medarbejdere.

Valget mellem én af de to organisationsmodeller baseres typisk
på nedenstående hensyn, hvor den konkrete kombination og
vægtning af hensyn afhænger af de lokalpolitiske overvejelser i
kommunerne under hensynstagen til gældende lovgivning
(Vattentjänstlagen 2007, Miljöbalken 1999):

Organiseringen i Sverige

 Samarbejde om forskning og udvikling

Den svenske vandsektor har forsøgt at imødekomme de
ændrede rammevilkår ved hjælp af bl.a. to overordnede
organisationsmodeller:

 Forbedre ressourceudnyttelsen

1. Udlicitering: Ved udlicitering adskilles myndigheds- og
driftsopgaver og sidstnævnte overdrages til private aktører.
Udliciteringen kan have forskellige former, og i Sverige har
man bl.a. erfaringer med driftskontrakter, totalentrepriser,
funktionsudbud samt partnerskab- og relationskontrakter.

 Forbedre service til slutforbrugeren

 Optimere driften og opnå besparelser og rationaliseringer
 Udnytte synergieffekter og stordriftsfordele
 Tiltrække og fastholde kompetencer

 Imødekomme klimaforandringer
 Skabe mere stabilitet og kontinuitet i organisationen
De to modeller vil i det følgende blive uddybet ved brug af caseeksempler.

2. Tværkommunalt samarbejde: Tværkommunale samarbejder i
Sverige betyder, at flere kommuner slår sig sammen om at
varetage driften med henblik på at opnå stordriftsfordele
gennem besparelser og øget koncentration af nødvendige
kompetencer. Samarbejdet kan antage flere forskellige
former, fx aktieselskab, driftsorganisation og
kommunalforbund.
Forudsætningen for begge modeller er, at kommunen forbliver
den egentlige ejer og ansvarshaver for forsyningsvirksomheden.
Der er derfor i Sverige intet krav om selskabsudskillelse af
kommunalt ejede forsyningsaktiviteter.
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6.1 Model 1: Privat involvering gennem udbud af driftsopgaver - status
Erfaringer fra den svenske spildevandssektor – udlicitering af driftsaktiviteter
Udlicitering i Norrtälje kommune

Kommunen betaler Veolia via en to-delt finansieringsmodel:

Som en konsekvens af længerevarende problemer med forsømt
vedligeholdelse af kloaknettet og problemer med
drikkevandskvaliteten konkurrenceudsatte Norrtälje kommune
driften af vand- og spildevandsforsyningen. Resultatet blev, at
kommunen i 2002 skrev kontrakt med Veolia om administration
og drift af vand- og spildevandsforsyningen i kommunen.

1) Den faste del beløber sig på ca. 34 mio. SEK per år ifølge
den nye kontrakt fra 2014. Dette er en indeksreguleret pris.

Kontrakten blev udformet med en løbetid på 10 år. I kontrakten
indgik en mulighed for en to-årig forlængelse i anerkendelse af,
at det i den svenske vandsektor kan tage længere tid at opnå
effektiviseringer – og at en kortere løbetid afholdt entreprenører
fra at byde på jobbet. En længere kontrakt muliggjorde samtidig,
at Veolia blev gjort delansvarlig for investeringer i vedligehold. I
januar 2014 blev samarbejdet fornyet med en ny 10-årig
kontrakt, da Veolia igen vandt udbuddet - denne gang med
mulighed for fem års forlængelse.

Ifølge Norrtälje kommune og Veolia har de umiddelbare
erfaringer med udliciteringen har været positive, og kommunen
fået gavn af Veolias kompetencer. Veolia har tilført kommunen
en større grad af viden samt nye teknikker, som følge af deres
internationale erfaring inden for drift af vand- og spildevands
aktiviteter. Omkostningerne er ligeledes mindsket som et
resultat af operative synergier. Samarbejdet har dog også mødt
udfordringer, bl.a. i form af uklar grænsedragning mellem
kommunale krav til vedligehold kontra ny- og reinvestering.

Veolias ansvar er således drift og vedligehold. Virksomheden
står samtidig for opkrævning af afgifter, planlægning af
vedligeholdelse, udarbejdelse af forslag til strategiske
beslutninger og håndtering af kundeservice.

2) Den variable del beløb sig i 2014 på ca. 15 mio. SEK og
dækker hovedsageligt tillægsydelser, som bliver prisfastsat i
forhold til en officiel standardliste for
spildevandsforsyningsaktiviteter.

Case-eksempel: Veolia Vatten i Sverige
Veolia varetager opgaver for fire kommuner i Sverige:
•

Kommunen er ejer af anlæggene og har det endelige ansvar for
forsyningspligten. Derudover har kommunen ansvaret for
taktfastsættelse og størstedelen af investeringerne og de
strategiske planer (2/3 af budgettet ligger under politisk ansvar).
Tjenestemænd ansat af kommunen i et teknisk råd har ansvaret
for kontrakten og opfølgning/overvågning af denne. Pengene fra
taksterne bruges til at betale Veolia og kommunens eventuelle
overskud investeres i vedligeholdelse og anlæg.

•
•
•

Veolia har i Norrtälje kommune overtaget hele driften (distribution og
produktion, inklusiv kundeservice og takstopkrævning). I følge Veolia var
det et ønske om at være en bestiller-organisation, der motiverede
kommunen til at udlicitere driften.
I Norrvatten (samarbejde mellem 14 kommuner) varetager Veolia
udelukkende driften af ledningsnettet.
I Järrfälla drifter Veolia hele kommunens forsyning, men vand- og
spildevandsydelser købes hos nabokommuner.
Det samme gælder også i Vällinge, hvor drikkevand købes af VA Syd og
spildevand sendes til Malmö.

Gennemsnitligt har spildevandsselskaber opnået
effektiviseringsgevinster på mere end 15 pct., når Veolia har
overtaget driften af anlæg – uafhængigt af størrelsen på kommunen.

Der er ingen begrænsninger på hvor stor en profit Veolia må
optjene inden for rammerne af den kommunalt fastsatte takst.

Kilde: Veolia Vatten
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6.1 Model 1: Privat involvering gennem udbud af driftsopgaver - status
Erfaringer fra den svenske spildevandssektor – tværkommunale samarbejder
Tværkommunalt samarbejde
Roslagsvatten AB er et samarbejde mellem syv kommuner om
driften af vand- og spildevandsforsyning, jf. figur 15.
Kommunerne deltager i samarbejdet med to forskellige modeller:
fem selskaber er tilknyttet moderselskabet gennem
datterselskaber, som er ejet af moderselskabet, og to selskaber
benytter blot Roslagsvattens tjenester (og har dermed ikke
datterselskaber), hvorfor de har mindre ejerandele i selskabet,
og dermed ikke fremgår af figur 15.
Selskabet blev oprettet i 1989 af Österåkers Kommune med et
ønske om at adskille vand- og spildevandsforsyning fra de øvrige
tekniske selskaber for at imødekomme udviklingen i
vandsektoren. Flere kommuner har efterfølgende tilsluttet sig for
at opnå stordriftsfordele og få adgang til flere ressourcer og
kompetencer.
Koncernen består i dag af et moderselskab, som varetager
driften, og her findes alt personel samt beslutningsdygtig
kompetence. Bestyrelsen i moderselskabet består af politikere
fra ejerkommunerne. Her tages beslutninger vedr.
organisationen, politikker og regler, samt fordelingen af indtægter
og omkostninger på de enkelte ejerkommuner. Kommunerne ejer
hver især en andel af moderselskabet, hvor den største andel
udgør 61,8 pct., og den mindste udgør 0,8 pct.. Ekerö kommune
indtrådte først i 2014, og er derfor ikke medregnet i opgørelsen.
Fire af datterselskaberne har ansvaret for forsyningspligten samt
kommunernes anlæg, takstfastsættelse og finansieringer.
Datterselskaberne har ingen ansatte udover en bestyrelse, som i
hvert selskab består af ni folkevalgte politikere fra den kommune,
som ejer datterselskabet, samt to repræsentanter fra
erhvervslivet. De respektive datterselskaber ejes 99-99,9 pct. af
Roslagsvatten, mens den resterende andel på 0,1-1 pct. ejes af
den tilsvarende kommune.
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Kommunens kontakt til moderselskabet går dermed både
gennem moderselskabets bestyrelse og datterselskaberne:
Figur 15: Organisatorisk løsning for Roslagsvatten AB
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De sidste 10 år har Roslagsvatten øget omsætningen med 400
pct. og investeringsniveauet med 900 pct., samt fordoblet antallet
af medarbejdere.
Erfaringerne fra Roslagsvatten er positive og indførelsen af
samarbejdet har generelt ført til øget kompetence, flere
ressourcer, lavere omkostninger på ledninger, administration og
ekspertise og en betydelig forbedring af miljøet. Roslagsvatten
blev som det første svenske kommunalejede vand- og
spildevandsselskab kvalitetscertificeret (ISO 9001) i 2003.
Som et større selskab har Roslagsvatten lettere ved at rekruttere
og fastholde specialister og nøglepersoner, hvilket har ført til at
selskabet i dag har en unik, bred og kompetent organisation.
Derudover har stordriftsfordele bl.a. ført til forbedring af
kundeservice i form af øget tilgængelighed og fleksibilitet samt et
hurtigere og mere effektivt beredskab.

Selskabet har også gjort sig erfaringer med udlicitering for at
optimere ressourceudnyttelsen og har i dag udbudt 20-30
procent af driftsopgaverne til underleverandører.

6.1 Model 1: Privat involvering gennem udbud af driftsopgaver - status
Erfaringer fra den svenske spildevandssektor - læringspunkter i en dansk kontekst
To organiseringsmodeller med forskellig grad af privat
involvering
Den svenske vandsektor har i mange år, i lighed med den
danske vandsektor, været udsat for løbende ændringer af krav til
miljø, sundhed og forsyningssikkerhed.
I et forsøg på at imødekomme den generelle udvikling indenfor
vandsektoren internationalt, mens krav som følge af
miljøreguleringen efterleves, anvendes der primært i dag i
Sverige to organiseringsmodeller – navnlig udlicitering samt
tværkommunale samarbejder.

For så vidt angår udliciteringen af hele eller dele af driften,
erfarede Norrtälje kommune, at der ved krav om den private
aktørs delansvar ved re- og nyinvesteringer, er behov for at
udbyde længerevarende driftskontrakter med henblik på at
kunne tiltrække et tilstrækkeligt antal entreprenører. Interessen
fra de private aktører vil i denne sammenhæng være bestemt af
mulighederne for, via den beskrevne finansieringsmodel, at
kunne forrente den indskudte kapital i ny- og reinvesteringer.
De kommunale samarbejder på tværs af kommunegrænser og
forsyningsområder har generelt ført til øgede kompetencer i
styringen af forsyningsvirksomhederne samt effektivisering
gennem realisering af stordriftsfordele ved sammenlægning af
administrationer, udbud af ledningsarbejder på tværs af
kommunegrænser (gennem Roslagsvattens udbud heraf) samt
øget tilgængelighed og beredskab. Herudover har selskabet
øget den private involvering ved at udlicitere 20-30 pct. af
driftsopgaverne.

Det er ikke umiddelbart muligt at overføre svenske erfaringer
direkte i en dansk kontekst, da der i Sverige, i modsætning til
Danmark, ikke er krav om selskabsudskillelse af de kommunale
forsyningsaktiviteter. Organiseringen af sektorerne adskiller sig
dermed grundlæggende.
Det er dog muligt at udkrystallisere nogle læringspunkter fra
organiseringen i Sverige:
I Norrtälje kommune udliciteres administration samt drift af vandog spildevandsforsyningen til Veolia. Erfaringerne herfra har
overordnet set været positive, og udliciteringen af opgaverne har
tilført praktisk viden og nye teknologier i den offentligt ejede
forsyningsvirksomhed. Dog har samarbejdet været præget af
udfordringer som følge af bl.a. manglende præcisering af
kommunens kontraktslige krav ved vedligehold kontra
investering. Dette indikerer, at der er store krav til kommunens
rolle som bestillerorganisation, bl.a. ved udformningen af
kontrakten, med henblik på at sikre, at lokalpolitiske krav til miljø,
sundhed og forsyningsvirksomhed efterleves i praksis.
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Det tværkommunale samarbejde i Roslagvatten har dermed,
bl.a. gennem inddragelsen af private aktører, medført
effektiviseringer samt betydelige forbedringer af miljøet i de
respektive ejerkommuners forsyningsområder.

6.1 Model 1: Privat involvering gennem udbud af driftsopgaver - status
Peer Performance Solutions – offentlig-privat samarbejde i den Nordamerikanske vandsektor
Baggrunden for ”Peer Performance Solutions”-modellen

Case-eksempel: PPS-modellen i New York

”Peer Performance Solutions”-modellen (PPS-modellen) er et
eksempel på et offentlig-privat samarbejde, der har til formål at
inkorporere private erfaringer og know-how i de forskellige
ledelseslag i den offentligt ejede forsyning.
Modellen er opstået som følge af politiske ønsker om øget privat
involvering uden, at opgaverne udliciteres i større bundter.
Konceptet er udviklet og testet i USA, og delvist Canada. Veolia
vurderer, at markederne for vand- og spildevandsforsyning har
lignende karakteristika med de Skandinaviske lande (kilde:
Interview med Veolia Vatten).

I New York var der fra politisk side ønske om øget privat involvering i
spildevandshåndteringen uden øget udlicitering af driftsopgaver. Som
svar herpå valgte forsyningens ledelse at indgå i et offentligt-privat
samarbejde med Veolia i Nordamerika ved brug af ”Peer Perfomance
Solutions”-modellen.
Kontrakten med Veolia blev påbegyndt i november 2011, og formålet
med samarbejdet er en reduktion af forsyningens driftsomkostninger
med 11 pct. - svarende til i alt 138 mio. USD. Samarbejdet har ledt til
identificeringen af en række effektiviseringstiltag indenfor følgende
fem nøgleområder:

PPS-modellen indebærer, at spildevandsselskabets ledelse
fortsat er endelig beslutningstager, og at spildevandsselskabets
medarbejdere fortsat er i virksomheden og selv står for
hovedparten af driften. Spildevandsselskabet har dermed den
fulde kontrol med driften.

•
•
•
•
•

PPS-modellen er kendetegnet ved, at Veolia leverer ekspertise
fra den private sektor gennem midlertidig integration af Veolias
medarbejdere i de enkelte ledelseslag i forsyningen og ud fra
den position samarbejder med spildevandselskabets ledelse om
at forbedre driften. Der gennemgås en udvidet beskrivelse af
PPS-modellen på næste side.

I april 2014 havde forsyningen og Veolia i samarbejde realiseret en
omkostningsreduktion på halvdelen af målsætningen – og
samarbejdet er fortsat i effekt.
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Effektiv og bæredygtig anvendelse af ressourcer og materialer.
Øget medarbejdereffektivitet
Forbedret indtægtsopkrævning
Udvikling af en målbaseret performancekultur
Styrkelse af forsyningens serviceydelser.

Kilde: Veolia Water

6.1 Model 1: Privat involvering gennem udbud af driftsopgaver - status
Peer Performance Solutions – mulige implikationer af modellen i en dansk kontekst
Funktionaliteten af PPS-modellen

Mulige implikationer af PPS-modellen i en dansk kontekst

PPS-modellen er overvejende en model, der gør brug af
selskabsledelse som det primære optimeringsværktøj.
Medarbejdere fra Veolia integreres i de enkelte ledelseslag i
forsyningen. Hensigten hermed er, at sørge for træning,
kompetenceudvikling og videndeling på alle ledelseslag i
forsyningen, jf. figur 16.

PPS-modellens bærende princip er, at in-sourcingen af private
erfaringer og know-how medvirker til at øge effektiviteten i
spildevandsselskabet gennem bl.a. træning af og samarbejde
med forsyningens medarbejdere.

Betalingen for Veolias ydelser erlægges som deling af overskud,
der er opstået ved, at Veolia i samarbejde med forsyningen
identificerer forbedringspotentialer. Veolia opnår alene en
betaling for ydelserne, hvis det lykkes Veolia – i samarbejde med
forsyningens medarbejdere – at effektivisere driften. Dette
styrker begge parters incitament til at samarbejde, mens evt.
risici deles på lige fod mellem forsyningen og
spildevandsselskabet.

Mens forsyningens medarbejdere opbygger viden og know-how,
der er nødvendig for at optimere og effektivisere driften af
forsyningen, opnår den (specialiserede) private aktør et bredere
kendskab til og erfaring med drift af forsyningsvirksomhed på
tværs af hele værdikæden for central spildevandshåndtering.
Denne viden vurderes af flere interessenter at være særligt
nødvendig, såfremt ambitionen om at etablere et avanceret
hjemmemarked skal være medvirkende til en øget eksport af fx
danske system- og turn-key løsninger.
Der er umiddelbart ikke noget til hinder for en implementering af
en lignende model i en dansk kontekst, da in-sourcingen af
eksterne medarbejdere kan sidestilles med indkøb af
rådgivningsydelser på markedsvilkår. Modellen er derfor, på det
foreliggende grundlag, anvendelig i en dansk sammenhæng.

Figur 16: Opbygning af ”Peer Performance Solutions”-modellen

Der vil dog være et behov for at undersøge mulighederne for og
konsekvenserne af en evt. deling af ekstraordinære
effektiviseringsgevinster indenfor rammerne af prisloftregulering
mellem forsyningsselskabet og den private aktør.

Kilde: Veolia Water
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6.1 Model 1: Privat involvering gennem udbud af driftsopgaver - muligheder/barrierer
Potentielle leverandørmarkeder for øget udlicitering
Potentielle leverandørmarkeder
Der er i dag ikke veletablerede leverandørmarkeder. Der kan dog
på basis af interview med interessenter fra branchen, samt med
udgangspunkt i Deloittes vurdering af udliciteringsegnetheden af
de enkelte dele af værdikæden, identificeres nogle mulige
leverandørmarkeder. Disse analyseres i det følgende.

Det er generelt opfattelsen på tværs af interessenterne fra
branchen, at der i dag ikke er tilstrækkelige økonomiske
incitamenter til at træde ind som mulig leverandør og eller
driftsherre til hele eller dele af værdikæden for central
spildevandshåndtering. Der er dog fortsat et uudnyttet potentiale
for øget involvering, som bl.a. kan realiseres hvis de økonomiske
rammevilkår ændres. Krüger har således givet udtryk for, at der
kan være en interesse i at træde ind som driftsoperatør af fx
kloaknettet, hvis den økonomiske regulering af sektoren
understøtter et sådant kontraktligt forhold.
Udover et leverandørmarked for kloaknettet har Deloitte
identificeret yderligere 2 potentielle leverandørmarkeder, jf. figur
17.

De potentielle leverandørmarkeder knytter sig til følgende dele af
værdikæden for den centrale spildevandshåndtering:
Figur 18: Potentielle leverandørmarkeder og værdikæden for
spildevandshåndtering
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Figur 17: Potentielle leverandørmarkeder for øget privat involvering

Ud over de tre potentielle markeder findes naturligvis også et
marked for administration samt rådgivningsydelser ud over de
driftsnære aktiviteter. Der fokuseres dog i det følgende, som led i
den generelle vurdering af udbudsegnetheden af hvert led i
værdikæden, alene på en vurdering af udbudsegnetheden af de
tre nævnte driftsnære leverandørmarkeder. I forlængelse heraf
belyses den nuværende konkurrence på de nævnte markeder.
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6.1 Model 1: Privat involvering gennem udbud af driftsopgaver - muligheder/barrierer
Varetagelse af forsyningspligtydelsen ved udlicitering af dele af værdikæden for central spildevandshåndtering
Varetagelse af forsyningspligtydelsen

Udliciteringsegnetheden af udvalgte
driftsopgaver

Et vandselskabs vurdering af om hele eller dele af værdikæden
for central spildevandshåndtering kan eller bør udliciteres bør
være betinget af vandselskabets iagttagelse af centrale aspekter
for god spildevandsselskabsledelse.

Deloitte har i forbindelse med interview
af udvalgte interessenter fra branchen
gennemgående anmodet respondenterne
om at identificere hvordan, og i hvilket
omfang, hele eller dele af værdikæden for central
spildevandshåndtering vurderes at have potentiale for øget
involvering af private aktører.

Leveringen af spildevandsforsyningsydelsen udgør en vital
opgave for samfundet, og der er bl.a. en række miljøkrav samt
politisk fastsatte krav til selskabernes sikring af
forsyningssikkerhed og forbrugerservice, effektivitet og lavere
priser, miljø og sundhed samt evt. deltagelse i vækst- og
eksportfremmende aktiviteter.

Respondenternes vurderinger af mulighederne for øget privat
involvering er ikke entydige, da vurderingerne afhænger af den
enkelte respondents opfattelse af, hvad der udgør
kernevirksomheden i den danske spildevandsforsyning – nu og
fremadrettet.
Den gennemgående vurdering blandt de interviewede selskaber
samt en række interessenter er dog, at den nuværende
økonomiske regulering med 1-årige prislofter og begrænsede
muligheder for overskudsgenerering – grundet princippet om
hvile-i-sig-selv – afholder spildevandsselskaberne fra at sende
længevarende driftskontrakter i udbud, da private aktørers
incitament til at byde ind på sådanne kontrakter er stærkt
påvirket af evt. forandringer og usikkerheder i forhold til
udviklingen af den økonomiske regulering af vandsektoren.
Deloitte vurderer overordnet set udliciteringsegnetheden samt
konsekvenserne af øget privat involvering i værdikæden for den
centrale spildevandshåndtering indenfor rammerne af
vandsektorloven samt tilhørende sektorlovgivninger.
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God spildevandsselskabsledelse indebærer en principiel
vurdering af, hvilke omkostninger der er forbundet med
transaktion og evt. overdragelse af en given aktivitet til en privat
aktør. Generelt gør det sig gældende, at hvis omkostningerne
forbundet med udlicitering er højere end den økonomiske og
kvalitetsmæssige gevinst ved udlicitering, så bør aktiviteten
fortsat varetages internt.
Omkostninger ved aktiviteten skal i denne sammenhæng forstås
bredt, og dækker over mere end en økonomisk vurdering af
aktiviteten, og berører derfor også den strategiske vigtighed af
aktiviteten i forhold til forsyningens varetagelse og levering af
forsyningspligtydelsen.

6.1 Model 1: Privat involvering gennem udbud af driftsopgaver - muligheder/barrierer
Grundlæggende forudsætninger for vurderingen af udliciteringsegnetheden af dele af værdikæden
Hovedforudsætninger ved vurdering af
udliciteringsegnethed
Deloittes vurdering af udliciteringsegnetheden af de enkelte dele
af værdikæden for central spildevandshåndtering sker ud fra tre
hovedforudsætninger:
1) Er aktiviteten strategisk uundværlig?
2) Er aktiviteten overdragelsesegnet?
3) Eksisterer der et marked for aktiviteten?
Opgavens strategiske uundværlighed har to underliggende
forudsætninger, der handler om spildevandsselskabets
strategiske overvejelser ved varetagelsen af den samlede
forsyningsvirksomhed. Den strategiske vigtighed af aktiviteten
afhænger af, om driften af den pågældende aktivitet bidrager til
spildevandsselskabets udvikling og effektivisering af
hovedvirksomheden. En høj grad af strategisk vigtighed gør
opgaven mindre udbudsegnet.
Den strategiske vigtighed af en aktivitet understøttes i høj grad af
behovet for at have medarbejdere internt, der har viden og
driftserfaring til at løfte en pågældende aktivitet. En høj strategisk
vigtighed ved fastholdelsen af medarbejderne berører også,
hvorvidt driften af aktiviteten medfører eller kræver en udvikling
af medarbejdernes viden og kompetencer – herunder om
opbygningen af viden om driften er vigtig for selskabets
varetagelse af forsyningspligtydelsen.
Opgavens overdragelsesegnethed udgør anden
hovedforudsætning, og har ligeledes to underliggende
forudsætninger, der omhandler mulighederne for at specificere
(afgrænse og beskrive) opgavens omfang i forhold til
forventninger til leveringen samt stabiliteten af aktiviteten over
tid.
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At en opgave er specificérbar betyder, at det klart og tydeligt er
muligt specificere de præcise forventninger og krav, som
spildevandsselskabet har til driftsopgaverne, på en måde så
eksterne professionelle operatører har mulighed for at varetage
dem. Hvis det er muligt at konkretisere præcise krav – fx til
forventet serviceniveau, grad af rensning mv. – er aktiviteten
som udgangspunkt udbudssegnet. En høj grad af stabilitet af
aktiviteten bidrager ligeledes til dens udbudsegnethed, dvs. hvis
krav og forventninger til aktiviteten forbliver nogenlunde
uændrede over aktivitetens løbetid.
Slutteligt indebærer hovedforudsætning 3 en afdækning af, om
der eksisterer et marked for aktiviteten samt en vurdering af
potentielle leverandører. Jo mere specificérbar og stabil
aktiviteten er, desto større potentiale for et stærkt
leverandørmarked over tid. Adgangsbarrierer i form af kapitalkrav
vurderes, herunder i hvor høj grad den private aktør skal være
med til helt eller delvis at finansiere aktiviteten. Begrænsede
kapitalkrav til løsning af opgaven øger opgavens
udbudsegnethed, idet det mindsker barriererne for nye
leverandørers indtræden i markedet. Slutteligt foretages en
vurdering af modenheden på markedet samt de langsigtede
markedspotentialet med udgangspunkt i feedback fra interview
samt udenlandske erfaringer.
På de følgende sider vurderes udbudsegnetheden af
værdikædens overordnede faser: distribution, produktion og
administration/facility-management. Vurderingen foretages med
udgangspunkt i resultater fra interviews samt Deloittes generelle
erfaringer fra vandsektoren og andre forsyningssektorer.
Forudsætningerne for vurderingen er opstillet i tabeller.

6.1 Model 1: Privat involvering gennem udbud af driftsopgaver - muligheder/barrierer
Vurdering af udliciteringsegnetheden af dele af værdikæden ved brug af farvekoder
Farvekoder ved vurdering af udbudsegnetheden
Som tidligere beskrevet, udfører spildevandsselskaber (der
varetager hele spildevandsforsyningen) grundlæggende tre
forskellige former for anlægs- og driftsaktiviteter, navnlig
distribution, produktion og administration. I forlængelse heraf er
der en række støttefunktioner i form af ”facility management”
funktioner.
På de følgende sider vurderes udbudsegnetheden af
værdikædens overordnede faser: distribution, produktion og
administration/facility-management. Vurderingen foretages med
udgangspunkt i resultater fra interviews samt Deloittes generelle
erfaringer fra vandsektoren og andre forsyningssektorer.
Forudsætningerne er opstillet i tabeller.

Vurderingerne af udbudsegnetheden sker ved brug af
farvekoder, hvor rød indikerer ”mindre egnet”, gul indikerer
”måske egnet” og grøn indikerer ”egnet” til udlicitering.
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6.1 Model 1: Privat involvering gennem udbud af driftsopgaver - muligheder/barrierer
Udliciteringsegnetheden af distributionsaktiviteter
Figur 19: Oversigt over udliciteringsegnetheden af distributionsaktiviteter

Udliciteringsegnetheden af distributionsaktiviteter
Distributionen af spildevand ligger i begyndelsen af værdikæden
for central spildevandshåndtering, hvor spildevandet
transporteres fra udlederne til renseanlægget via ledningsnettet,
og i slutningen af værdikæden, hvor det rensede spildevand
ledes til recipient.

Aktivitetens strategiske uundværlighed
Distributionen af spildevand er en ”mekanisk” proces, og
dimensioneringen af bl.a. ledningsnettet foretages i henhold til
det ønskede serviceniveau, for det givne forsyningsområde, i
den kommunale spildevandsplan. Spildevandsplanen er ikke
bindende for spildevandsselskaberne, men dimensioneringen af
distributionen foretages, ideelt set, i henhold hertil.
Som følge af et øget fokus på klimatilpasning vedrører en stadigt
større del af varetagelsen af forsyningspligtydelsen tilpasninger
af kloaknettets dimensionering iht. spildevandsplanen. Med
henblik på at kunne sikre efterlevelsen af evt. ændrede krav til
dimensionering af distributionen, har spildevandsselskabet
således – generelt set – behov for styring og kontrol fsva.
beslutninger om ny- og reinvesteringer.
Fastlæggelsen af den strategiske vigtighed af distributionen
beror grundlæggende på en vurdering af, i hvor høj grad
spildevandsselskabet kan varetage den samlede styring og
optimering af forsyningen (ud fra samfundsmæssige såvel som
økonomiske hensyn), hvis driften af kloaknettet udliciteres.

En evt. udlicitering af distributionen forventes derfor at ville
indebære, at spildevandsselskaberne har de nødvendige
styringsmekanismer til sikring af den fortsatte efterlevelse af krav
til forsyningssikkerheden. Løbende tilpasninger af bl.a.
serviceniveauet fordrer derudover de nødvendige
medarbejderkompetencer.
Aktivitetens overdragelsesegnethed
Kommunens spildevandsplan indeholder kommunens
forventninger til spildevandsforsyningens aktiviteter i
planperioden. Spildevandsplanen udformes typisk for en 4-årig
planperiode. Af spildevandsplanen fremgår bl.a. kommunens
krav til serviceniveau samt forventninger til udvidelse af
forsyningsområdet. Såfremt der sker ændringer i løbet af
planperioden, fx som følge af ønsker til øget klimatilpasning i et
mindre geografisk område, vil sådanne ændringer kunne
formuleres som et tillæg til den gældende spildevandsplan.

Det er således vurderingen, at efterlevelsen af de løbende
ændringer af det ønskede serviceniveau er afgørende for
spildevandsselskabets varetagelse af forsyningspligtydelsen,
hvorfor distributionen vurderes at have en større strategisk
vigtighed.
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6.1 Model 1: Privat involvering gennem udbud af driftsopgaver - muligheder/barrierer
Udliciteringsegnetheden af distributionsaktiviteter
Grundet specifikationen af krav i spildevandsplanen, vurderes
distributionsaktiviteterne at være specificérbare ifm. udformning
af kontraktslige krav til en privat aktør ved evt. udlicitering af
distributionen. En evt. beslutning om udlicitering af
distributionsaktiviteterne forventes derudover at medføre et fokus
på øget samarbejde mellem bestiller og udfører med henblik på
at overholde kravene i spildevandsplanen. En evt. udlicitering af
driften af bygværkerne kan dog være forbundet med ændrede
krav til specifikation, bl.a. som følge af løbende ændringer i krav
til klimatilpasning.
Den typiske levetid for forsyningens ledningsnet varierer fra
selskab til selskab. Der skal dog etableres en høj grad af
sikkerhed for, at ledningsnettet skal kunne transportere
spildevand i op til 75 år. Ændringer af dimensionering af
ledningsnet og bassiner, bl.a. som følge af ændringer i
spildevandsplanen, kan indarbejdes på mellemlangt og langt sigt
i forsyningens investeringsplaner.
Leverandørmarked for aktiviteten
Den tredje og sidste forudsætning vedrører en vurdering af,
hvorvidt der eksisterer et etableret marked for
distributionsaktiviteter. Der er i dag enkelte store
entreprenørfirmaer, der vurderes at kunne varetage driften af
kloaknettet.
Eksemplet fra Allerød, jf. case-eksempel i afsnit 6.3, viser dog, at
der er nogle barrierer for etableringen af et velfungerende
leverandørmarked – navnlig usikkerhed ift. udviklingen i
fremtidige cash flows som følge af den økonomiske regulering af
spildvandssektoren. Såfremt den økonomiske regulering
ændres, således at længevarende driftskontrakter understøttes,
er der mulighed for en øget grad af privat involvering i driften af
kloaknettet.
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Det kan således tænkes, at nogle af de rådgivende ingeniører
samt entreprenørfirmaer, herunder fx Krüger A/S, Aarsleff A/S,
ISS, Orbicon/HedeDanmark, kunne have en interesse i dette
marked.
Interessenternes identificerede hensyn ved udlicitering af
distributionsaktiviteter

Gennem interviews og på dialogmødet med interessenter fra
branchen blev det fremhævet, at den vigtigste forudsætning for
øget privat involvering gennem udlicitering er
spildevandsselskabets fortsatte kontrol med
forsyningssikkerheden. Udformningen af kontrakter blev i denne
henseende fremhævet, og det pointeredes, at udlicitering af
distributionsaktiviteter fordrer anvendelsen af længevarende
kontrakter, der bør indeholde konkrete styringsmuligheder med
krav om efterlevelse af myndighedsfastsatte eller lokalpolitiske
krav til miljø, sundhed og forsyningssikkerhed.
Spildevandsselskabet skal dermed – som udbydere af
længerevarende driftskontrakter – kunne påbyde en privat aktør
at efterleve krav til fx forbedret rensning, udvidelse af
forsyningsområder samt iagttagelse af langsigtede
vedligeholdelsesplaner i overensstemmelse med
spildevandsselskabets investeringsplan.
Det blev i den sammenhæng påpeget, at der er behov for
generel oplysning om de nuværende udbudsformer med henblik
på at kunne anvende disse til udbud af længerevarende
driftskontrakter. Kammeradvokaten har udarbejdet et notat om
kontraktmæssige udfordringer af 19. december 2014, der
beskriver de forhold, som vandselskaberne særligt bør være
opmærksomme på i forbindelse med udlicitering af aktiviteter til
private virksomheder. For en nærmere juridisk afklaring af
kontraktslige forhold henvises til dette notat.

6.1 Model 1: Privat involvering gennem udbud af driftsopgaver - muligheder/barrierer
Udliciteringsegnetheden af produktionsaktiviteter
Figur 20: Oversigt over udliciteringsegnetheden af produktionsaktiviteter

Udliciteringsegnethed af produktionsaktiviteter
Produktionsaktiviteterne i værdikæden for spildevandshåndtering
udgør overordnet set hhv. spildevandsrensning og
slamhåndtering.
Aktiviteternes strategiske uundværlighed
Fastlæggelsen af den strategiske vigtighed af
produktionsaktiviteterne beror, i lighed med vurderingen af
distributionsaktiviteterne, på en vurdering af, i hvor høj grad
spildevandsselskabet kan varetage den samlede styring og
optimering af forsyningen, hvis hhv. spildevandsrensning og
slambehandling udliciteres. Begge aktiviteter vurderes at være
strategisk vigtige for varetagelsen af forsyningspligtydelsen, og
der er en række krav forbundet med produktionsaktiviteterne.
Således beror udviklingen i krav til spildevandsrensningen i høj
grad på vandplanerne, herunder krav til sikring af vandmiljøet i
Danmark ved udledning af kvælstof og fosfor.
Slambehandlingen, herunder nyttiggørelsen af naturligt afledte
restprodukter, er ligeledes vigtig, og efterlevelse af krav til bl.a.
disponering samt evt. videre bearbejdelse fordrer en tæt kobling
mellem styring og drift.

Udlederkrav, emissionskrav samt håndtering af naturlige
restprodukter er behæftet med en større usikkerhed, som følge
af den løbende udvikling af miljøreguleringen på området. Der er
derfor en opfattelse af, at det er forbundet med en vis grad af
kompleksitet af efterleve kravene. Aktiviteterne vurderes dog,
med ophæng i de myndighedsfastsatte udlederkrav, at være
specificérbare.

Trods den strategiske vigtighed vurderes de beskrevne
rammevilkår dog ikke at være direkte barrierer for øget
udlicitering af produktionsaktiviteterne, såfremt evt. udlicitering
fortsat muliggør spildevandsselskabets kontrol og styring at
aktiviteterne.

Stabiliteten af aktiviteterne over tid vurderes derimod at være
behæftet med en større usikkerhed grundet løbende ændringer
af miljøreguleringen på området. Det blev på dialogmødet samt
på interview med interessenter fra branchen fremhævet, at der –
med henblik på at reducere den oplevede kompleksitet - med
fordel kan indføres lignende krav til certificeringer og standarder,
som eksempelvis Tyskland gør brug af i dag, men henblik på
relativt præcist at kunne specificere håndgribelige krav overfor
leverandørerne – i hvert fald for en begrænset tidsperiode frem.

Aktiviteternes overdragelsesegnethed

Spildevandsforsyningen er karakteriseret ved at skulle efterleve
en række krav til miljø, sundhed og forsyningssikkerhed, og det
kan være forbundet med nogen kompleksitet at varetage
spildevandsrensning og slambehandling.
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6.1 Model 1: Privat involvering gennem udbud af driftsopgaver - muligheder/barrierer
Udliciteringsegnetheden af produktionsaktiviteter
Leverandørmarked for aktiviteterne

Grundet det historisk set beskedne omfang af udliciterede
produktionsaktiviteter, jf. afsnit 6.3, vurderes det, at der er
ganske få potentielle leverandører, der kan være med til at
etablere markederne for spildevandsrensning samt
slamhåndtering. Herudover stiller udliciteringen af begge
aktiviteter krav til leverandørernes ressourcer og kompetencer i
form af specifik know-how og erfaring med fx slamhåndtering,
herunder udvinding og forarbejdning af naturlige restprodukter.

Der er i dag ganske få eksempler på udlicitering af hhv.
spildevandsrensning og slamhåndtering, og der er derfor kun én
leverandør af spildevandsrensning i Danmark, navnlig Krüger.
Produktionsaktiviteterne udgør for mange spildevandsselskaber
kernevirksomheden ved varetagelsen af forsyningsydelsen,
hvorfor aktiviteterne ikke tidligere har været i udbud.
Spildevandssektoren er infrastrukturelt tung, og der vurderes at
være en række krav til kapital forbundet med evt. privat
varetagelse af produktionsaktiviteterne. Grundet omkostninger til
drift og vedligehold (herunder evt. re- og nyinvestering), vil der
formentlig være behov for en fornuftig opstartskapital hos den
private aktør til at imødegå krav til medfinansiering eller
vedligehold af produktionsaktiverne.
Kalundborg Forsyning har netop sendt slamhåndteringen i
udbud, som et led i forsyningens arbejde med energioptimering.
Forsyningen peger på, at spildevandsselskaberne – bl.a. grundet
reguleringen på området – ikke har en særlig viden om
slamhåndteringen samt udvinding og forarbejdning af naturligt
afledte restprodukter, som giver spildevandsselskaberne
komparative fordele ift. private aktører. Det vurderes derfor, at
der er langsigtede markedspotentialer for udlicitering af
slamhåndteringen, såfremt reguleringen fremadrettet
understøtter øget genanvendelse på tværs af spildstrømme.
Nogle forsyninger har også peget på muligheden for øget privat
involvering i ”design af spildevandsrensningen”, hvor
virksomheder, der afleder særligt forurenet spildevand, i
samarbejde med forsyningen bliver enige om, hvilken type
spildevand, der ledes til renseanlægget. Mulighederne for
samarbejde vedr. forrensning indebærer i denne henseende en
øget grad af samarbejde mellem forsyningen og den private
aktør.
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Fsva. markedet for spildevandsrensning er det vurderingen på
kort sigt, at alene, blandt de rådgivende ingeniørfirmaer samt
facility management selskaber, Krüger A/S kan og vil have en
interesse i at træde ind på markedet.
Markedet for slambehandling og bioenergiproduktion ser dog
anderledes ud og er for spildevandsselskaberne, såvel som de
private aktører, grundet den nuværende miljøregulering, et
relativt uudforsket marked. Såfremt miljøreguleringen ændres fx i
retning af bedre muligheder for nyttiggørelse af naturligt afledte
restprodukter, er det vurderingen, at der – som det er tilfældet i
Kalundborg Forsyning – vil være en række potentielle
leverandører, der har interesse i og besidder kompetencerne til
at træde ind på markedet.
Det skal i denne sammenhæng understreges, at denne type
know-how samt erfaring primært er opbygget hos udenlandske
leverandører, der opererer på markeder, hvor reguleringen af
spildevandssektoren muliggør udnyttelse af fx naturlige afledte
restprodukter, samt indebærer specifikke krav til certificeringer
og standarder i forbindelse med spildevandsrensningen.

6.1 Model 1: Privat involvering gennem udbud af driftsopgaver - muligheder/barrierer
Udliciteringsegnetheden af administrationsaktiviteter og facility-management aktiviteter
Figur 21: Oversigt over udliciteringsegnetheden af administration samt facilitymanagement

Udliciteringsegnethed af administration samt facilitymanagement
Administrative og facility-management aktiviteter udgør de
understøttende aktiviteter ved driften af distributions- og
produktionsaktiviteterne. De administrative aktiviteter omfatter
bl.a. forsyningens samlede planlægning, styring og ledelse,
mens facility-management aktiviteter vedrører bl.a. arealpleje,
bygningsvedligehold, rengøring, kantinedrift.
Aktiviteternes strategiske uundværlighed
Udliciteringen af administrative opgaver i spildevandssektoren
har siden ikrafttrædelsen af vandsektorloven i 2010 været
stigende. Mange vandselskaber varetager dog i dag fortsat selve
administrationen af selskaberne samt facility-management
aktiviteterne. Den strategiske værdi af varetagelsen af de
administrative opgaver (for så vidt angår de aktiviteter, der
vedrører styringsdimensionen) vurderes at være af større
betydning for den samlede forsyningspligtydelse end
administrative aktiviteter i forbindelse med fx regnskab,
lønadministration, IT-ydelser mv. samt facility-management
aktiviteter. Der vurderes derfor at være et yderligere potentiale
for udlicitering heraf.
Aktiviteternes overdragelsesegnethed
Flere af de interviewede forsyningsselskaber gør i dag udbredt
brug af facility-management serviceløsninger, og det er
forholdsvis enkelt at specificere krav til varetagelsen af
aktiviteterne. I forlængelse heraf har forsyningsselskaber
etableret servicesamarbejder, hvor udvalgte aktiviteter (såsom
takstopkrævning) af mindre strategisk betydning centraliseres på
tværs af de deltagende vandselskaberne. De styringsrelaterede
aktiviteter varetages fortsat in-house, da aktiviteterne ofte er
komplekse og vanskelige at specificere.
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Leverandørmarked for aktiviteten
Der er i dag et marked for facility-management serviceløsninger,
der primært varetages af ISS, og der vurderes umiddelbart ikke
at være barrierer af regulatorisk art for en forsæt dyrkning af
dette marked. Spildevandsselskaber har løbende fokus på at
identificere de ”lavthængende frugter”, hvor udlicitering kan have
en økonomisk fordel.
Ud over kantinedrift og arealpleje har nogle forsyninger således
set på mulighederne for udlicitering af beredskab,
laboratorieydelser, vintervedligehold, kortlægning, forskning og
udvikling samt ”bundling” af aktiviteter i shared service centre.

Tilsvarende er der i dag etableret et marked for administrative
ydelser, og en række konsulentfirmaer udbyder således såkaldte
”business process solutions”, der har fokus på drift og
implementering af forretningsgange inden for regnskab og
økonomistyring, kompetenceudvikling, lønadministration, ITydelser og energirådgivning.

6.1 Model 1: Privat involvering gennem udbud af driftsopgaver - muligheder/barrierer
Samlet vurdering af udliciteringsegnetheden af dele værdikæden for central spildevandshåndtering
Figur 22: Samlet overblik over udliciteringsegnetheden

Samlet vurdering af udliciteringsegnetheden
Det er den overordnede vurdering, at reguleringen af
spildevandssektoren samt sektorens generelle modenhed i dag
gør det vanskeligt at udlicitere hele værdikæden for central
spildevandshåndtering. Det er derfor mere tilgængeligt at
udlicitere aktiviteter i dele af værdikæden for central
spildevandshåndtering.
På de foregående sider er udliciteringsegnetheden af
aktiviteterne underliggende de tre overordnede faser,
distribution, produktion og administration samt facilitymanagement, af værdikæden blevet analyseret. Faserne har
forskellige grader af udliciteringsegnethed, og egnetheden er i
høj grad betinget af reguleringen af aktiviteterne underliggende
faserne samt spildevandsselskabernes oplevelse af, hvilke
aktiviteter der udgør hhv. hovedvirksomhed og kernevirksomhed.
Aktiviteternes strategiske uundværlighed
Distributionsfasen vurderes at have en høj grad af strategisk
vigtighed, og efterlevelsen af løbende ændringer af det ønskede
serviceniveau er afgørende for spildevandsselskabets
varetagelse af forsyningspligtydelsen.
Tilsvarende gør sig gældende for den strategiske vigtighed af
produktionsaktiviteterne, spildevandsrensning samt
slambehandling/bioenergiproduktion, der er underlagt en række
rammevilkår som følge af krav til miljø og sundhed. Udviklingen i
krav til spildevandsrensningen er betinget af bl.a. vandplanerne,
herunder krav til sikring af vandmiljøet i Danmark ved udledning
af kvælstof og fosfor, og spildevandsrensningens bidrag til at
efterleve krav om god økologisk og kemisk tilstand er derfor
afgørende for varetagelsen af forsyningspligtydelsen.
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Slambehandlingen/bioenergiproduktionen er ligeledes vigtig, og
efterlevelse af krav til bl.a. disponering samt evt. videre
bearbejdelse fordrer en tæt kobling mellem styring og drift og
bortskaffelse/genanvendelse af restprodukter er et centralt
element i spildevandsforsyningsydelsen.
Visse administrationsaktiviteter (specifikt de aktiviteter, der
vedrører styringsdimensionen) vurderes at have en større grad
af strategisk vigtighed, mens administrationsaktiviteter, så som
IT, regnskab og lønadministration, på lige fod med facilitymanagement aktiviteter ikke vurderes at have afgørende
strategisk betydning for forsyningspligtydelsen.

6.1 Model 1: Privat involvering gennem udbud af driftsopgaver - muligheder/barrierer
Samlet vurdering af udliciteringsegnetheden af dele værdikæden for central spildevandshåndtering
Ved at udvikle fx ”asset management”-modeller eller ved brug af
en totaløkonomisk reguleringsmodel, kan de løbende ændringer
af krav til anvendelse af bedst tilgængelige teknologier, krav om
øget serviceniveau ved klimatilpasning, krav om at rense bedst
muligt mv. søges imødekommet.

Aktiviteternes overdragelsesegnethed
Det er vurderingen, at stabiliteten over tid er relativt begrænset
på tværs af hele værdikæden for central spildevandshåndtering
grundet bl.a. usikkerheder om udviklingen af den økonomiske
regulering af spildevandssektoren (herunder fsva. usikkerheder
omkring fx finansiering og fremtidige krav til
omkostningsudvikling).

Leverandørmarkeder for aktiviteterne

Flere interessenter har derfor peget på mulighederne for at
indføre standarder og certificeringer med henblik på at mindske
en evt. kompleksitet ved efterlevelsen af myndighedsfastsatte og
lokalpolitiske krav til miljø, sundhed og forsyningssikkerhed –
særskilt i relation til spildevandsrensning samt
slambehandling/bioenergiproduktion. De løbende ændringer af
reguleringen af spildevandssektoren gør aktiviteternes stabilitet
over tid mindre robust.
Det er vurderingen, at den økonomiske regulering aktivt
forhindrer privat interesse i drift af spildevandsselskabernes
distributionsaktiviteter grundet længden af prisloftperioderne – og
deraf afledt de begrænsede planlægningsmuligheder - samt de
begrænsede muligheder for forrentning af egenkapitalen som
følge af hvile-i-sig-selv princippet. En øget udlicitering af
distributionsaktiviteter er således kun en mulighed, såfremt den
økonomiske regulering tilpasses, således at øget udlicitering
heraf understøttes.
Tiltag, så som ”asset management”-modeller, der kan anvendes i
forbindelse med spildevandsselskabernes planlægning af driftog vedligehold versus ny- og reinvestering, og evt. overgang til
en totaløkonomisk regulering, vurderes i denne sammenhæng at
kunne påvirke stabiliteten over tid i en positiv retning, da der – i
dette tilfælde – vil være en større sikkerhed vedr. fremtidige krav
til fx re- og nyinvestering.
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Der findes ikke i dag etablerede og velfungerende
leverandørmarkeder i Danmark for driften af hele eller dele af
værdikæden for den centrale spildevandshåndtering.
Spildevandssektoren er en infrastrukturelt tung sektor, der
bygger på kapitalintensive investeringer i ledningsnet,
renseanlæg mv. Grundet kapitalkrav til etableringen af drift og
opbygning af driftskompetencer til spildevandsrensning og
slamhåndtering vurderes især produktionssiden af værdikæden
at være hæmmet af få private leverandører – som oven i købet
hovedsageligt vil være udenlandsk ejede selskaber - i en del år
frem, indtil der evt. vil kunne etableres et mere modent marked af
danske leverandører, der har den fornødne finansielle ballast til
brug for etablering af den nødvendige kapacitet.
Der er derfor ganske få potentielle leverandører, der kan og vil
byde på varetagelsen af hele eller dele af driften af den centrale
spildevandsrensning. Mange af de interviewede forsyninger har
haft gode og fyldestgørende samarbejder med de få
eksisterende private aktører, men vurderer dog, at de private
aktører endnu ikke besidder driftserfaring og know-how til at
drifte hele eller dele af værdikæden.

6.1 Model 1: Privat involvering gennem udbud af driftsopgaver - muligheder/barrierer
Samlet vurdering af udliciteringsegnetheden af dele værdikæden for central spildevandshåndtering
Der er dog et enkelt område, som udgør et ”nyt marked” for både
spildevandsselskabet og de private aktører – navnlig
slambehandlingen/energiproduktionen. Grundet den
reguleringsmæssige ramme har spildevandsselskaberne i dag
ikke stor erfaring med denne del af værdikæden, hvorfor det
vurderes, at en privat aktør vil have tilsvarende mulighed for at
opbygge specifikke kompetencer inden for dette område.
Leverandørmarkedet for spildevandsrensning og slamhåndtering
afhænger imidlertid af udviklingen i miljøreguleringen samt den
økonomiske regulering af spildevandssektoren.
I forbindelse med spildevandsrensningen og slamhåndteringen
opstår der en række naturlige restprodukter (fx fosfor og biogas),
hvor nyttiggørelsen heraf kan være rentabel, og der er ikke fokus
på at nyttiggøre spildstrømme i på renseanlægget. Den primære
barriere herfor er den økonomiske regulering, der – grundet
reglerne om tilknyttede aktiviteter – ikke muliggør en
nyttiggørelse af restprodukterne. Der er derfor ikke et økonomisk
incitament til at skabe en skaladrift, og den naturligt producerede
biogas brændes derfor i langt de fleste tilfælde af, mens tørret
slam køres på marker og spredes som gødning.
Der er imidlertid gode muligheder for øget privat involvering, hvis
der skabes bedre regulatoriske muligheder for fx
energioptimering og udvinding af ressourcer. En regulatorisk
understøttelse af øget genanvendelse af spildstrømme vil
understøtte en efterspørgsel efter konkrete teknologier til
energioptimering, udvinding af fosfor mv.
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Det er generelt vurderingen, at leverandørmarkederne endnu
ikke er modne til mere omfattende udlicitering af hele
værdikæden for spildevandsrensning. Det er dog, at muligt at et
sådant marked vil kunne udvikles indenfor en årrække, såfremt
der gennem ændret regulering skabes forudsætningerne herfor.
Slutteligt vurderes det, at leverandørmarkederne for
administration samt facility-management i dag udgør ganske
veletablerede markeder, hvorfor der er et yderligere potentiale
for øget privat involvering ved varetagelsen af netop disse
aktiviteter.

6.1 Model 1: Privat involvering gennem udbud af driftsopgaver - perspektiver
Understøttende regulering er afgørende for øget privat involvering gennem udbud
Grundlæggende samfundshensyn ved ønske om øget
udlicitering af spildevandsforsyningsaktiviteter
Deloitte har på basis af interview med interessenter fra branchen
og drøftelser på dialogmøde fundet, at dele af værdikæden for
central spildevandshåndtering generelt set er udbudsegnede,
såfremt den miljømæssige og økonomiske regulering af
spildevandssektoren indrettes så øget udlicitering i
spildevandssektoren understøttes. Nogle dele af værdikæden
kan dog allerede i dag udliciteres uden behov for understøttende
tiltag, og mange spildevandsselskaber udliciterer således en
række ”facility management”-aktiviteter.
Der er i dag et driftseffektiviseringspotentiale i
spildevandssektoren på 730 – 930 mio. kr. En øget udlicitering af
driftsopgaver kan være medvirkende til realisering af
effektiviseringspotentialet med – alt andet lige – lavere priser og
større økonomisk effektivitet til følge. Dog kan et ensidigt fokus
på realisering af økonomiske gevinster gennem
omkostningseffektivisering risikere at påvirke
forsyningssikkerheden og den oplevede forbrugerservice i
negativ retning, medmindre der gennemføres konkrete initiativer,
der har til formål at styrke spildevandsselskabernes
styringsmuligheder i forbindelse med udarbejdelse og udbud af
længerevarende driftskontrakter.
Spildevandsforsyningsvirksomhed påvirkes af en række eksterne
faktorer, og fundamentet for spildevandsforsyning hviler på en
række krav til miljø, sundhed og forsyningssikkerhed, der
løbende ændrer sig som følge af bl.a. krav til anvendelse af
bedst tilgængelige teknologi, krav om at rense bedst muligt, krav
til håndtering af klimatilpasning mv. Med henblik på at sikre
efterlevelsen af kravene, er der behov for en vis grad af
fleksibilitet ved udøvelsen af forsyningsvirksomheden – både
som spildevandsselskab og som mulig privat driftsoperatør.
- 46 -

Nogle af forsyningsselskaberne har peget på, at der kan være
behov for at præcisere, hvad den primære ydelse er ved drift af
spildevandsforsyning. Samarbejder på tværs af
spildevandsselskaber og private aktører medfører videndeling på
tværs, og begge parter opnår gensidig indsigt i drift og
optimeringsmuligheder i det daglige samarbejde – blandt andet
gennem teknologiudvikling og etablering af systemløsninger.
Det er derfor blevet påpeget, at teknologiudvikling, og evt.
eksportfremme, bør fremhæves som en del af formålsparagraffen
i vandsektorloven. På denne måde sættes fokus på
spildevandsselskabernes pligt til at understøtte vækst og
eksportfremme – til gavn for danske og udenlandske forbrugere.
Med henblik på at øge graden af udbud samt mindske
kompleksiteten ved udarbejdelse af fx kravspecifikationer, har
flere interessenter – med inspiration fra den tyske regulering peget på mulighederne for indførslen af konkrete miljøstandarder
og certificeringer, der klart tilkendegiver og beskriver de ønskede
funktioner.
Der er i løbet af analysen fremhævet eksempler på innovative
partnerskaber, hvor samarbejde på tværs af parter fremmer
effektivitet, kvalitet og stimulerer innovation i form af
partneringaftaler.
Herudover er der beskrevet et eksempel på ”Peer Performance
Solutions”, hvor private aktører in-sourcer deres medarbejdere i
forsyningen med henblik på gensidig læring.
Begge modeller for øget privat involvering gennem hhv.
udlicitering og in-sourcing vurderes at kunne være medvirkende
til en øget effektivisering af den danske spildevandssektor

6.2 Model 2: Privat involvering gennem teknologisamarbejder - status
Omfang af tilknyttede aktiviteter i spildevandssektoren
På de foregående sider er mulighederne for øget privat
involvering gennem udbud af driftsopgaver blevet analyseret
drøftet. I det følgende analyseres og drøftes mulighederne for
øget privat involvering gennem teknologisamarbejder.

Engagement i tilknyttede aktiviteter fremadrettet

Nuværende engagement i tilknyttede aktiviteter

Spildevandsselskaberne har i dag – inden for et vidst omfang mulighed for at engagere sig i aktiviteter, der ligger i naturlig
forlængelse af hovedaktiviteten. Således engagerer 69 pct. af
spildevandsselskaberne sig i dag i tilknyttede aktiviteter, jf. figur
23 neden for. De aktivitetstyper, flest vandselskaber er engageret
i, er udnyttelse af fysisk, driftsmæssig og administrativ
overkapacitet, samt overkapacitet i form af udlejning af
bygninger. Derudover er 28 selskaber – i det omfang
aktiviteterne ikke medfører krav om selskabsudskillelse engageret i aktiviteter, der omhandler bl.a. salg af varme og el,
varetagelse af fælles obligatoriske tømningsordninger, samt
teknisk bistand ved udarbejdelse af kommunale
spildevandsplaner.
Figur 23: Spildevandsselskabernes engagement i tilknyttede aktiviteter,
fordelt på størrelse

Størstedelen af spildevandsselskaberne udtrykte i forbindelse
med evalueringen af vandsektorloven - ud fra en driftsmæssig
betragtning - et ønske om at kunne engagere sig yderligere i
tilknyttede aktiviteter, end hvad der umiddelbart kan lade sig gøre
inden for rammerne af vandsektorloven i dag, jf. figur 24.
Figur 24: Ønsker til engagement i tilknyttede aktiviteter, fordelt på
størrelse

Kilde: Deloitte, Evaluering af vandsektorloven (2013), N = 75

Figur 24 ovenfor viser, at 67 pct. af de mellemstore
spildevandsselskaber og 84 pct. af de store
spildevandsselskaber ønsker at kunne øge deres engagement i
tilknyttede aktiviteter. Det øgede engagement kan finde sted i
form af en øget omsætning på eksisterende aktiviteter eller
gennem engagement i aktiviteter, der i dag ikke kan rummes
indenfor de gældende omsætningsgrænser (fx øget engagement
i udviklingsaktiviteter, internationale aktiviteter eller
understøttelse af vandteknologivirksomhedernes eksportrettede
aktiviteter).
Kilde: Deloitte, Evaluering af vandsektorloven (2013), N = 74
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6.2 Model 2: Privat involvering gennem teknologisamarbejder - status
40/60-selskaber og engagement i eksportrelaterede aktiviteter
Anvendelse af 40/60-selskaber

Engagement i vandteknologibranchens eksportrelaterede
aktiviteter

Spildevandsselskaberne skal, grundet reglerne om tilknyttede
aktiviteter, udskille aktiviteter i selvstændige selskaber, hvis de
genererer indtægter, der er større end de regulatorisk fastsatte
beløbsgrænser for tilknyttet aktivitet.
I forbindelse med evalueringen af vandsektorloven blev de
lovomfattede vandselskaber anmodet om at angive, hvorvidt de
har udskilt aktiviteter i selvstændige selskaber. Kun fire
spildevandsselskaber (Billund Spildevand A/S, Forsyning
Helsingør A/S, VandCenter Syd as samt Aalborg Forsyning A/S)
ud af 104 lovomfattede spildevandsselskaber (der er ejet af de 98
kommuner i Danmark) svarede positivt herpå, og kun ét selskab VandCenter Syd - angav at være engageret i tilknyttede
aktiviteter med en privat aktør.

Vandselskabernes engagement i eksportrelaterede aktiviteter er
kendetegnet ved, at det ofte foregår i samarbejde med flere
eksterne partnere, både i form af etablerede
vandteknologivirksomheder, rådgivende ingeniørselskaber og
forsknings- og udviklingsinstitutioner.
Figur 25: Omfang af eksportrelaterede aktiviteter efter ikrafttrædelsen af
vandsektorloven

For VandCenter Syd er der tale om 40/60-selskabet, DanAqua,
der ejes i fællesskab af VandCenter Syd as og Envidan A/S og
har til formål at yde international rådgivning på tværs af vand- og
spildevandsforsyning med udgangspunkt i danske teknologier,
viden og driftserfaring.
Spildevandsselskaberne benytter derfor i dag kun i meget
begrænset omfang mulighederne for at udskille tilknyttede
aktiviteter i selvstændige selskaber, og muligheden for at indgå i
et 40/60-selskab med en privat aktør anvendes stort set ikke i
den danske vandsektor. Mulige årsager til den begrænsede
anvendelse af 40/60-selskaber uddybes senere i afsnittet
”Barrierer for tilknyttet aktivitet”.
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Kilde: Deloitte, Evaluering af vandsektorloven (2013), N = 75

Af figur 25 ovenfor ses, at meget få spildevandsselskaber
deltager i eksportrelaterede aktiviteter.
Eksempler på forsyningsselskabernes eksportrelaterede
aktiviteter er Aarhus Vand, der har en medarbejder i Chicago i
forbindelse med fremme af danske vandløsninger på det
Nordamerikanske marked, mens VandCenter Syd har en
samarbejdsaftale med Voderkanalen i Skt. Petersborg, hvor
Vandcentret bl.a. har bistået med træning af de russiske
operatører.

6.2 Model 2: Privat involvering gennem teknologisamarbejder - status
Omfang og finansiering af teknologiudvikling under prisloftreguleringen
Udvikling og erhvervsfremme af vandteknologi

Case-eksempel: Billund BioRefinery

Spildevandsselskaberne har i dag mulighed for at anvende evt.
ekstraordinære gevinster til at investere i Vandsektorens
Teknologiudviklingsfond (VTU-fonden). Hertil kommer et fast
offentligt bidrag fra Miljøministeren på maksimalt 10 mio. kr. årligt
i perioden 2011-2013.

Etableringen af Billund BioRefinery er et resultatet af fyrtårnsprojektet
”Fremtidens Renseanlæg”, hvor Billund Vand A/S i samarbejde med
Krüger A/S har etableret ”fremtidens renseanlæg” med støtte fra
Miljøministeriet (MUDP) og VTU-fonden.

VTU er det centrale virkemiddel i vandsektorloven, der skal øge
vandselskabernes engagement i teknologiudvikling. VTU’s
aktiviteter er rettet mod at samle vandsektorens aktører i
innovationsprojekter, der bevæger sig i grænselandet mellem
forskning og produktudvikling samt demonstration og afprøvning.
Vandselskabernes engagement med andre fonde end VTU

Billund BioRefinery kombinerer kompetencer fra
spildevandsforsyning og det private erhvervsliv, og kombinationen
heraf indebærer nyudvikling og en kombination af teknologier, som er
unik på verdensplan. Grundtanken bag samarbejdet har været at
udvikle en model for effektiv udnyttelse af spildstrømme, hvor alle
ressourcer fra både rensning af spildevand og håndtering af affald
tænkes sammen med henblik på at opnå en miljøvenlig og effektiv
udnyttelse af energi og næringsindhold.
Anlægget besøges jævnligt af udenlandske delegationer, der ønsker
at høre mere om erfaringer med effektiv indsamling, håndtering og
bioforgasning af organisk affald i kombination med spildevand.
Billund BioRefinery er således med til at skabe interesse i udlandet
fsva. investering i dansk vandteknologi.

I spildevandssektoren deltager 67 pct. af de store selskaber i
varierende omfang i projekter med støtte fra andre fonde eller
programmer end VTU, mens det er tilfældet for 21 pct. af de
mellemstore spildevandsselskaber. Blot 16 pct. af de mindre
spildevandsselskaber deltager i sådanne projekter.
Danske støtte- og udviklingsfonde
Flere spildevandsselskaber og private aktører har peget på, at
der er behov for kapitaltilførsel, såfremt der er et ønske om at
øge den danske indsats fsva. udvikling af dansk vandteknologi i
de respektive udviklingsstadier. VTU-fonden indgår i et samspil
med andre danske udviklingsfonde, der typisk har et bredere
formål end fremme af vandteknologien, og placerer sig således i
grænselandet mellem seed capital og vækstfond.

Kilde: Billund BioRefinery
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6.2 Model 2: Privat involvering gennem teknologisamarbejder - muligheder/barrierer
Barrierer for tilknyttede aktiviteter
Barrierer for tilknyttet aktivitet

Etablering af 40/60-selskaber i praksis

Spildevandsselskaberne har i dag, jf. afsnit 4, inden for
rammerne af den nuværende økonomiske regulering af sektoren
mulighed for at engagere sig i tilknyttede aktiviteter. Genererer
disse aktiviteter en omsætning for vandselskabet over en vis
omsætningsgrænse, er der imidlertid krav om
selskabsudskillelse af den pågældende aktivitet.

Vandselskaberne kan gøre brug af udviklingssamarbejder i form
af 40/60-selskaber, hvis de har et ønske om at fokusere og
opbygge kompetencer og viden indenfor en given tilknyttet
aktivitet. Der er, i udgangspunktet, ingen reguleringsmæssige
barrierer for en øget anvendelse af 40/60-selskaber i
vandsektorloven. Der er imidlertid kun oprettet ét 40/60-selskab i
Danmark. Vandselskaberne vurderer, at nogle af årsagerne hertil
kan være:

Der er i dag et potentiale for nyttiggørelse af spildstrømme samt
naturligt afledte produkter i forbindelse med
spildevandsrensningen, men den økonomiske regulering
medfører, at incitamenterne hertil er beskedne, da et evt.
overskud fra bearbejdning af restprodukter – fra et
driftsøkonomisk synspunkt – ikke er rentabelt, da omkostninger
til fx selskabsudskillelse opvejes af indtægterne fra den naturlig
afledte genanvendelse af restprodukter.
De interviewede spildevandsselskaber samt deltagere på
dialogmødet har udtrykt et ønske om, at rammerne for udøvelse
af tilknyttede aktiviteter udvides eller gøres tilstrækkeligt
fleksible, således at udnyttelse af naturligt afledte produkter (fx
fosfor og biogas) samt evt. overskudskapacitet kan ske indenfor
rammerne af prislofterne. I forlængelse heraf forhindrer den
nuværende økonomiske regulering forsyningsselskabernes
muligheder for at understøtte det private erhvervslivs
eksportrelaterede aktiviteter ved fx at have mulighed for at kunne
dedikere medarbejderressourcer i forbindelse med private
aktørers salg af bl.a. systemløsninger internationalt.

1) Selskabsetableringen, af aktiviteter der ligger i naturlig
forlængelse af hovedvirksomheden, er en omstændelig og
tids- og ressourcemæssig krævende proces, som skal ses i
sammenhæng med de mange andre administrativt krævende
opgaver som følge af prisloftreguleringen. Herudover forhøjer
omkostningerne til selskabsdannelsen driftsomkostningerne,
hvilket kan være svært at finansiere indenfor rammerne af
prislofterne.
2) Langt de fleste mindre og mellemstore vandselskaber anser
det ikke som deres opgave at være engageret i tilknyttede
udviklingsaktiviteter.
3) Den styringsmæssige dimension besværliggør
vandselskabets mulighed for at indgå på lige vilkår med den
private aktør i partnerskabet. Ligeledes binder vandselskabet
sig til én bestemt privat aktør ved engagement i et 40/60selskab, hvorefter det kan være vanskeligt at engagere sig
med andre private aktører på samme marked.
De private aktørers interesse i samarbejdet er derudover
manglende, da de føler sig usikre ift. rolle- og risikofordelingen i
40/60-selskaberne. Der er en særlig bekymring for, at de
offentligt ejede vandselskaber vil trække sig fra samarbejdet
(allerede) ved evt. mindre tab.
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6.2 Model 2: Privat involvering gennem teknologisamarbejder - muligheder/barrierer
Ekstern finansiering af teknologiudvikling og anvendelse af udviklingssamarbejder
Barrierer i forhold til finansiering af teknologiudvikling
under prislofterne

Finansiering af teknologiudvikling ved brug af fondsmidler

Al teknologiudvikling kan være forbundet med en vis risiko, hvis
den udviklede teknologi viser sig at være fejslagen, eller hvis
omkostningerne til udviklingen ikke leder til øget økonomisk
effektivitet ved forsyningens indkøb og anvendelse af den nye
teknologi. Tendensen er derfor, at spildevandsselskaberne i dag
(nationalt såvel som internationalt) efterspørger afprøvet
teknologi, hvor sandsynligheden for driftssvigt er lille.
Der er dermed, i udgangspunktet, en mindre efterspørgsel efter –
samt finansiering af udviklingen af – uafprøvet teknologi, da
omkostninger til afprøvning af nye teknologier kan medføre tab
for selskaberne i tilfælde af fx systemsvigt, eller hvis den
pågældende teknologi ikke fungerer efter hensigten.
Efterspørgslen af afprøvede teknologier medfører dermed færre
investerede kroner i evt. risikable (men muligvis innovative)
udviklingsprojekter, da fejslagne investeringer i teknologi, der
ikke kan anvendes til brug for spildevandsselskabernes primære
virksomhed, ikke kan finansieres under prisloftet.
Princippet om hvile-i-sig-selv derudover begrænser
vandselskabernes mulighed for at forøge egenkapitalen, og
vandselskaberne har dermed ingen kapital til at finansiere evt.
fejslagne investeringer eller til at imødegå den risiko, der kan
være ved at indgå i kommercielle aktiviteter.
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Tidligere analyser som Deloitte har foretaget af omfanget af
teknologiudvikling, samt finansiering heraf viser, at der er behov
for øget kapitaltilførsel til forskning og udvikling i den danske
vandsektor, bl.a. grundet barrierer i prislofterne. Nogle selskaber
oplever derfor i dag, at der er begrænsede muligheder for
engagement i teknologiudviklings- og markedsmodningsprojekter
i relation til vandteknologi.
Tilførsel af ekstern kapital kan understøtte, at vandselskaberne
fortsat kan stille faciliteter til rådighed i test- og udviklingsfasen
(hvor private aktører kan teste funktionaliteten af nye innovative
teknologier), samt bringe erfaringer, konkrete driftskompetencer
og viden i spil i forhold til de tidlige faser i teknologiudviklingen.

Krüger har i forlængelse heraf peget på, at et øget samarbejde i
denne sammenhæng kan være med til at opbygge driftsviden og
erfaringer ved de private aktørers processuelle forståelse af
driften af en spildevandsforsyning.
Figur 26, på næste side, viser det typiske udviklings- og
vækstforløb for succesfulde virksomheder, hvor indtjeningen
(EBITDA) er negativ i det tidlige udviklingsstadie efterfulgt af
stærk vækst i nettoindtjeningen i vækststadiet, indtil der nås en
stabil høj netto-indtjening i modenhedsstadiet, hvor risici er
aftaget markant. De offentlige innovationsfonde opererer indenfor
kategorierne seed capital, vækstfonde og eksportfonde.
Herudover findes en række private fonde, der kan medfinansiere
udviklingen af vandteknologi.

6.2 Model 2: Privat involvering gennem teknologisamarbejder - muligheder/barrierer
Danske innovationsfonde kontra produktudviklingsstadier
Figur 26: Offentlige innovationsfonde kontra udviklingsstadier

Kilde: Egen tilvirkning
Note: Det skal understreges, at den skildrede produktlivscyklus ovenfor repræsenterer en løbende udviklingsproces, hvorfor der – generelt set - pågår en flydende
overgang fra ét stadie til det næste. De enkelte innovationsfondes bidrag til produktudviklingen knytter sig dermed ikke nødvendigvis alene til det stadie, hvori de er
placeret.
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6.2 Model 2: Privat involvering gennem teknologisamarbejder - muligheder/barrierer
Muligheder for øget privat involvering gennem teknologiudviklingssamarbejder – prækommercielle indkøb
Muligheder for øget teknologiudvikling gennem samarbejde
med private aktører

Mulighed 1 - Teknologiudvikling gennem prækommercielle
indkøb

Der er et grundlæggende behov for at understøtte
spildevandsselskabernes incitament til at efterspørge nye
innovative teknologier, der kan bidrage til øget effektivitet i den
danske spildevandssektor, og parallelt hermed danne basis for
eksport af danske vandteknologiløsninger i udlandet.

Det prækommercielle indkøb (PCP-modellen) vedrører indgåelse
af en kontrakt mellem ordregiver (den offentlige part) og én/flere
leverandøren og er en udbudsmetode, hvorved
spildevandsselskabet (den ”offentlige” part) kan erhverve
forsknings- og udviklingsydelser frem til og med udviklingen af en
prototype/en begrænset prøveserie af et nyt produkt/en ny
løsning.

Med henblik på at opnå en værdiskabende sammensætning af
kompetencer indenfor spildevandsforsyning samt kommercielle
og specialiserede kompetencer, er der basis for at øge graden af
privat involvering ved brug af én af følgende tre muligheder for
teknologiudviklingssamarbejder, der alle ligger indenfor
rammerne af den nuværende økonomiske og miljømæssige
regulering af spildevandssektoren:
1) Spildevandsselskabet udbyder aktiviteter med
teknologiudvikling for øje ved brug af prækommercielle
indkøb)
2) Spildevandsselskabet engagerer sig i
teknologiudviklingssamarbejder, der støttes af offentlige
midler.
3) Spildevandsselskabet etablerer udviklingsselskaber ved
brug af 40/60-selskaber.
Hver model repræsenterer én måde, hvorved evt. risici ved
teknologiudvikling kan deles mellem flere parter. I det følgende
gennemgås de overordnede betingelser for hver af de tre
modeller.

Anvendelsen af prækommercielle indkøb er i ikke udbredt i
Danmark, og er derfor helle ikke udbredt i den danske
vandsektor, bl.a. grundet den økonomiske regulering (nærmere
overvejelser herom drøftes i senere afsnit). Anvendelsen af PCPmodellen er dog sket i praksis via Markedsmodningsfonden, hvor
der er etableret to partnerskaber, navnlig sygehuspartnerskabet
samt klimatilpasningspartnerskabet.
Case-eksempel: Klimatilpasning ved brug af prækommercielle
indkøb
Danmark står overfor klimaudfordringer: Fremadrettet må der forventes
ændringer i nedbørsmængder og -hændelser i form af større mængder
regn samt øget hyppighed i regnhændelserne.
Markedsmodningsfonden har derfor samlet en række kommuner, samt
deres forsyningsselskaber, i et klimatilpasningspartnerskab. I
Klimatilpasningspartnerskabet efterspørges nye, innovative løsninger til
lokal håndtering af regnvand i tæt bebyggede områder med høj
befæstelsesgrad. Målsætningen er, at partnerskabet skal bidrage til
udviklingen af billigere og/eller bedre løsninger på udvalgte kommunale
klimamæssige udfordringer gennem identifikation af tværgående
kommunale udfordringer indenfor regn- og spildevandshåndtering.

Partnerskabet består af: Tårnby Kommune, HOFOR A/S, Københavns
Kommune, Tårnby Forsyning Spildevand A/S og
Markedsmodningsfonden.
- 53 - Kilde: Markedsmodningsfondens hjemmeside

6.2 Model 2: Privat involvering gennem teknologisamarbejder - muligheder/barrierer
Mulighed 1 – Funktionaliteten af det prækommercielle indkøb
Funktionaliteten af det prækommercielle indkøb
Ved brug af prækommercielle indkøb er det muligt for bestilleren
(spildevandsselskabet) at deltage aktivt i styringen af udbuddet,
så udviklingen af den nye teknologi løbende kan tilpasses i den
retning, der passer til spildevandsselskabets behov.

Det prækommercielle indkøb omfatter alene udviklingen af
innovative løsninger frem til stadiet, hvor løsningerne
kommercialiseres ved serieproduktion og markedsføring.
Indkøbet holdes således adskilt fra et eventuelt efterfølgende
indkøb af den/de udviklede løsning(er). Leverandøren har derfor
ved denne udbudsform ejendomsretten (IP-rettighederne), bl.a.
til kommercialisering af den udviklede teknologi, mens bestilleren
tildeles brugsretten – herunder retten til at udbyde indkøb af de
udviklede løsninger.

Ordregivers krav formuleres i den endelige kontrakt som
mindstekrav, der skal opfyldes af tilbudsgiveren, og det følger af
udbudsdirektiverne, at kriterierne for tildeling af kontrakten skal
være forbundet med kontraktens genstand.
For en nærmere beskrivelse af omstændighederne
underliggende prækommercielle indkøb henvises til
Kammeradvokatens notat vedr. ”Øget privat involvering i
spildevandsrensning – Kontraktmæssige udfordringer”.

Figur 27: Den prækommercielle indkøbsproces

Selve kontrakten underliggende det prækommercielle indkøb er
opdelt i to faser. Første fase består i en konkretisering af det
afgivne tilbud gennem videreudvikling af det foreslåede
løsningsdesign og nærmere afdækning af løsningens tekniske
muligheder samt kommercielle potentiale, mens anden fase
omfatter udviklingen af en prototype iht. det udarbejdede
løsningsdesign i fase 1, jf. figur 27.
I det prækommercielle indkøb etableres dermed flere parallelle
udviklingsforløb, hvor de deltagende leverandører udskilles via
den faseopdelte proces, således at kun leverandørerne med de
bedste løsninger er med i den sidste fase.

Kilde: Markedsmodningsfonden, 2014
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6.2 Model 2: Privat involvering gennem teknologisamarbejder - muligheder/barrierer
Mulighed 1 – Teknologiudvikling ved brug af innovativ efterspørgsel
Øget teknologiudvikling ved brug af innovativ efterspørgsel

Idéboks: Innovativ efterspørgsel

Anvendelsen af prækommercielle indkøb er et interessant tiltag
på vejen mod øget privat involvering i forbindelse med
teknologiudvikling, da udbudsmetoden giver mulighed for, at den
offentlige part i løbende samarbejde med private leverandører
definerer udfaldsrummet for løsning samt evt. understøttende
teknologi.

1) Indkøb af systemløsninger

Vandselskaberne gør i dag i meget begrænset brug af
prækommercielle indkøb. Resultatet af det prækommercielle
indkøb leder til en ”forkøbsret” af et produkt, der endnu ikke er
udviklet, hos spildevandsselskaberne. Kriteriet for indregning af
omkostninger til teknologiudvikling er imidlertid, at det
pågældende projekt skal kunne lede til en idriftsættelse af det
udviklede aktiv til brug for vandselskabets primære aktivitet.

Fokus bør være på systemløsninger frem for komponenter, da
eksportmulighederne er størst inden for førstnævnte. Danmark udnytter
allerede en stor del af potentialet inden for komponenter, men i mindre
grad potentialet for eksport af systemløsninger og turn-key løsninger.

Mange aktører i vandsektoren ser ressourcebesparende symbioser og
integrerede kredsløb som fremtiden indenfor både central og decentral
vandforsyning og spildevandshåndtering. Men der er mange andre
muligheder, fx rensning af spildevand til drikkevandskvalitet,
sekundavand osv.

2) Indkøb af intelligente styrings- og målesystemer:

Da det prækommercielle indkøb ikke til fulde opfylder dette
kriterie, har vandselskaberne således ikke frie midler til
finansiering af denne indkøbsform. Det vil derfor være mere
oplagt, at finansieringen af de prækommercielle indkøb sker hos
myndigheder eller ved brug af fonde.

Interview med interessenter fra branchen peger på, at der
efterspørgsel efter innovative teknologier inden for en række
områder. Disse områder fremgår af idéboksen til højre.

Intelligente styrings- og målesystemer (fx i form af systemløsninger) er
nøglen til at effektivisere driften indenfor vand- og spildevand yderligere.
Mere it i forsyningsydelserne kan i forlængelse heraf være nøglen til at
skabe bedre serviceydelser til forbrugere, der ønsker at følge med i og
regulere deres forbrug.
3) Klimatilpasning:
Her kan der med fordel tages udgangspunkt i nyttige erfaringer fra
klimatilpasningspartnerskabet, jf. case-eksemplet i boks 3.
4) Nye testcentre:
Såfremt der etableres fondsmidler til brug for etableringen heraf, er der
bred efterspørgsel efter nationale testcentre, som vil være oplagte
kandidater som deltagende medansøgere/leverandører i forhold til pkt. 1
og 2 ovenfor.
5) Etablering af udviklingsselskaber
Nogle interessenter har peget på mulighederne for at etablere
deciderede udviklingsselskaber ejet af hhv. spildevandsselskaber og
private aktører, der kan være med til at fremme udviklingen af innovative
og konkret implementérbare teknologier i de danske
spildevandsselskaber.
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6.2 Model 2: Privat involvering gennem teknologisamarbejder - muligheder/barrierer
Mulighed 2 - Teknologiudvikling ved brug af udviklingssamarbejder med offentlige fondsmidler
Mulighed 2 – Engagement i teknologiudviklingsprojekter
finansieret af offentlige fondsmidler

Branchens efterspørgsel ifm. teknologiudviklingssamarbejder

Udviklingen af nye innovative teknologier kan, som tidligere
beskrevet, være forbundet med økonomiske og processuelle
risici, hvis udviklingen af den nye teknologi ikke lykkes.
Udviklingen af nye innovative løsninger kan i forlængelse heraf
omhandle større projekter, der går længere på miljøområdet, end
loven umiddelbart foreskriver. Dette åbner dørene for, at der kan
gives tilskud til etableringen af anlæg og lignende fysiske
foranstaltninger.

Både på dialogmøde med interessenter fra branchen samt via
interview har flere af interessenterne ikke alene peget på
nødvendigheden af offentlig støtte ved udviklingen af dansk
vandteknologi. Der bør også være et fokus på behovet for
fyrtårnsprojekter, der påtager sig en evt. risiko, men samtidigt kan
være understøttende ved udviklingen af banebrydende
teknologier, der er medvirkende til at øge effektiviteten i den
danske spildevandssektor.
Figur 28: Offentlig støtte af udviklingssamarbejder

Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram
(MUDP): MUDP er etableret i regi af Miljøministeriet og yder
støtte til projekter, hvor støtten afhjælper en del af de
økonomiske usikkerheder, der ellers er forbundet med
etableringen af nye løsninger. Derudover er det en mulighed for
at afprøve lovende teknologier i fuld skala på etablerede
nationale testcentre. Programmet har således relevans for
understøttelse af vandteknologisk udvikling og markedsmodning.
MUDP har således bl.a. ydet støtte til fyrtårnsprojektet
”Fremtidens Renseanlæg” (Billund BioRefinery).

Kilde: Egen tilvirkning

Markedsmodningsfonden:
Markedsmodningsfonden under Erhvervs- og Vækstministeriet
har til formål at ”fremme vækst, beskæftigelse og eksport,
herunder særligt i små og mellemstore virksomheder indenfor
områder, hvor Danmark har særlige styrker og potentialer”.
Fonden har et kommercielt fokus og støtter markedsmodning af
nye produkter, såvel som efterspørgslen efter innovative
løsninger, ved at støtte offentlige institutioner i processen med at
efterspørge nye løsninger. Herved fokuserer fonden på at styrke
både efterspørgslen efter og udbuddet af innovative løsninger.
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På basis af ovenstående tilkendegivelser samt tidligere analyse
(Deloitte (2013), ”Afklaringsforløb i relation til etablering af en
investeringsfond for vandteknologi”), vurderes det, at der især er
behov for en målrettet eksportfond på vandsektorområdet, der
bidrager med investeringer og lån til eksportfremme af
systemløsninger - herunder ikke mindst til de vigtige
vækstmarkeder i Asien, Mellemøsten/ Nordafrika, Østeuropa og
Nordamerika. Behovet vurderes aktuelt at være større i
modenhedsstadiet, jf. figur 26, men der kan også være fordele
ved at tilføre yderligere fondsmidler til vandsektoren i seed og
vækststadiet.

6.2 Model 2: Privat involvering gennem teknologisamarbejder - muligheder/barrierer
Mulighed 3 - Teknologiudvikling gennem etablering af udviklingsselskaber
Mulighed 3 – Etablering af udviklingsselskaber

Figur 29: Selskabsorganisering underliggende udviklingsselskaber

Spildevandsselskaber kan, i henhold til gældende ret, vælge at
udskille givne tilknyttede aktiviteter i såkaldte 40/60-selskaber,
såfremt aktiviteterne genererer en omsætning, der overstiger de i
loven fastsatte beløbsgrænser for tilknyttet aktivitet.

Mulighederne for øget privat involvering i teknologiudviklingen er
dog ganske gode, hvis vandselskaberne i samarbejde med en
privat aktør vælger at etablere et udviklingsselskab ved brug af
reglerne om 40/60-selskaber. Udviklingsselskabets formål bliver
dermed, at udvikle teknologier og innovative løsninger, der kan
medvirke til at øge spildevandsselskabets effektivt i
forsyningsdriften og –leverancen, mens den private part får
mulighed for at håndtere de kommercielle aspekter af
teknologiudviklingen.
Etablering og finansiering af udviklingsselskabet
Selskabet kan etableres ved, at de aktiver – der danner basis for
den tilknyttede aktivitet, der ønskes udskilt – ”skydes ind” i det
nyetablerede selskab, jf. figur 29, hvor selve kapitalindskuddet
kommer fra den private medejer. Vandselskabet må ikke, jf. §4,
stk. 1, nr. 5 bekendtgørelsen om vandselskaber deltagelse i
anden virksomhed, hæfte for forpligtelser for selvstændige
selskaber. For en nærmere beskrivelse af de regulatoriske
rammer for tilknyttet aktivitet henvises til afsnit 4 i denne rapport,
samt Kammeradvokatens notat vedr. kontraktmæssige
udfordringer ved øget privat involvering.
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Kilde: Egen tilvirkning

Finansiering af risici i udviklingsselskabet

Grundet reglerne om hvile-i-sig-selv, samt reglerne i
betalingsloven, har spildevandsselskabet ikke mulighed for at
overføre et evt. overskud fra forsyningsvirksomheden til
udviklingsselskabet, medmindre reglerne tilpasses, således at
selskabet kan overføre evt. ekstraordinære
effektiviseringsgevinster til brug for teknologiudvikling til 40/60selskabet. Spildevandsselskabet kan således alene yde
finansiering til udviklingsselskabet i form af overskud fra
hovedvirksomheden.
Ved at udskille teknologiudviklingsaktiviteter til selvstændige
40/60-selskaber minimeres og isoleres evt. risici for
prisstigninger, da tab/gevinster afholdes af 40/60-selskabet, jf. §
4, stk. 1, nr. 5 i bekendtgørelsen om deltagelse i anden
virksomhed.

6.2 Model 2: Privat involvering gennem teknologisamarbejder - muligheder/barrierer
Mulighed 3 – Afhjælpning af barrierer for etablering af 40/60-selskaber
Afhjælpning af barrierer for etablering af 40/60-selskaber

Risiko- og rollefordeling i teknologisamarbejdet

På foregående sider identificeredes en række oplevede årsager
til det beskedne omfang af 40/60-selskaber i Danmark. Ønskes
imidlertid øget teknologiudvikling indenfor rammerne af
spildevandsselskabernes hovedvirksomhed, er der i
udgangspunktet behov for at adressere de identificerede
barrierer:

I forlængelse heraf har der i den offentlige debat såvel som på
enkelte interviews været en principiel drøftelse af, hvorvidt
teknologiudvikling – der kan lede til realiserede tab ved
fejlslagne initiativer – bør kunne takstfinansieres.

Selskabsetableringen er omstændelig og ressourcekrævende

A. Vandselskabet investerer arbejdskraft og kapital i udvikling af
teknologier, der både vil kunne gavne deres fremadrettede drift,
og som, helt eller delvis, vil kunne tilbagebetales gennem vandselskabets andel i de indtægter, som den private part i samarbejdet realiserer gennem kommercialisering af teknologierne

Det er dog vigtigt at sondre mellem to mulige modeller:

Selskabsetableringen sker, i udgangspunktet, ved
spildevandsrensningen i forbindelse med et ønske om at kunne
nyttiggøre naturligt afledte produkter (såsom fosfor og biogas),
der opstår i forbindelse med rensningen. Der kan derfor, såfremt
der ønskes en øget grad af genanvendelse og indtægt herfra,
med fordel ses på beløbsgrænserne for tilknyttet aktivitet.
Såfremt der etableres et 40/60-selskab bør finansieringen heraf
kunne ske ved brug af ekstraordinære effektiviseringsgevinster,
således at vandselskabernes driftsomkostninger i prisloftet ikke
belastes unødigt.

B. Vandselskabet investerer arbejdskraft og kapital i udvikling af
teknologier, der udelukkende har til formål at skabe en
kommerciel gevinst, og hvor vandselskabet spiller en hovedrolle
og påtager sig store risici, i forhold til kommercialiseringen af
teknologierne

Mens der er betydelig tilslutning til model A blandt såvel større
vandselskaber, som repræsentanter for de private aktører, er
model B væsentligt mere problematisk- både af
konkurrencemæssige årsager og hensyn til beskyttelse af
forbrugernes penge.

Spildevandsselskabets hovedvirksomhed

Mange spildevandsselskaber mener ikke, at deres primære
virksomhed har tilknyttet aktivitet for øje. Såfremt der ønskes en
øget grad af teknologiudvikling gennem tilknyttet aktivitet, kan
der fx ses på mulighederne for – evt. i vandsektorlovens
formålsparagraf - at definere nyttiggørelse af naturligt afledte
produkter samt teknologiudvikling som en del af
vandselskabernes hovedvirksomhed.

Deloitte deler vurderingen af, at såvel 40/60-selskaber som
andre teknologisamarbejder, med fordel kan bygge på en
risiko- og rollefordeling med udgangspunkt i model A. Det er
væsentligt, at dette indarbejdes i kontrakter og vedtægter for
såvel løsere teknologisamarbejder som egentlige
udviklingsselskaber (40/60-selskaber og lignende
konstruktioner).
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6.2 Model 2: Privat involvering gennem teknologisamarbejder – perspektiver
Vurdering af konsekvenser af teknologisamarbejder ift. øget eksport af dansk vandteknologi
Der er generelt basis for en øget grad af teknologiudvikling ved
brug af samarbejder på tværs af spildevandsselskaber og private
aktører.
Den gennemgående respons på dialogmødet og i forbindelse
med interview har været, at der er behov for at etablere
værdiskabende samarbejder, hvor spildevandsselskabernes
driftserfaringer kombineret med private kommercielle erfaringer
skaber grundlaget for et avanceret hjemmemarked.
Et avanceret hjemmemarked er med til at øge den danske
spildevandssektors effektivitet og vil herudover være en
medvirkende faktor til dannelsen af arbejdspladser i Danmark. Et
avanceret hjemmemarked udgør desuden fundamentet for
succesrig eksport af danske vandteknologiløsninger.
Med henblik på at understøtte hhv. spildevandsselskabernes og
de private aktørers økonomiske incitamenter peger flere
interessenter på behovet for kapital, der er med til at finansiere
udviklingen af mulige risikable teknologiske løsninger. Dette
understøttes også af en tidligere analyse fra Deloitte (2013) vedr.
”Afklaringsforløb i relation til etablering af en investeringsfond for
vandteknologi”. Herudover er der også et behov for testcentre,
hvor private aktører kan teste deres nye teknologier og på denne
måde opnå en driftsviden, som kan bruges i eksportøjemed.
Anvendelsen af prækommercielle indkøb kan være en
medvirkende faktor til en fokusering af den danske
teknologiudvikling og anses derudover som en fornuftig måde at
dele de risici, der måtte være i forbindelse med udviklingen af
nye vandteknologier.

For så vidt angår mulighederne for øget eksport af danske
vandteknologiløsninger har flere interessenter, herunder Danish
Water Forum og Aarhus Vand, peget på, at Danmark – i forhold
til udenlandske konkurrenter på vandteknologiområdet – har
komparative fordele og derfor kunne vinde markedsandele
indenfor salg af systemløsninger og turn-key løsninger.
Forsyningsvirksomhederne oplever i denne forbindelse i dag en
stigende interesse fra udenlandske virksomheder og
myndigheder for netop sådanne typer løsninger.
Det kræver dog etablering af nye samarbejdskonstruktioner og
tilførsel af kapital, idet Danmark pt. langt fra udnytter det
voksende eksportpotentiale på dette område, men primært
eksporterer komponentløsninger indenfor vandteknologi, jf. bla.
Damvad (2012): ”Danske virksomheder på vandområdet”.
Etableringen af yderligere (nationale) test-centre med henblik på
at understøtte bl.a. udviklingen af systemløsninger, vurderes
derfor at kunne medvirke til øget salg og eksport af danske
vandteknologiske løsninger.
Såfremt der fra politisk side er ønske om øget teknologiudvikling i
vandselskaberne kan etableringen af udviklingsselskaber danne
bro mellem nyttiggørelse af erfaringer fra drift af forsyningsvirksomhed og tilknyttede teknologiudviklingsaktiviteter mhp.
vækst og eksportfremme som formål.
Ved at udskille særskilte teknologiudviklingsaktiviteter fokuseres
vandselskabets bidrag til teknologiudvikling i vandsektoren i et
selskab, hvis kernekompetence og formål er teknologiudvikling.
Vandselskabets tilførsel af viden og driftserfaring kan være med
til at målrette teknologiudviklingen og medvirke til yderligere
fokus på systemløsninger, der kan facilitere den videre udvikling
af et avanceret hjemmemarked og skabe grundlag for øget
udnyttelse af eksportpotentialer.
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6.3 Model 3: Privat involvering gennem OPP
Status for OPP på spildevandsområdet
På det foregående sider er mulighederne for øget privat
involvering gennem teknologisamarbejder blevet analyseret og
drøftet. I det følgende drøftes mulighederne for øget privat
involvering gennem OPP.

Case-eksempel: Udlicitering af kloaknettet i Allerød

Definition af offentlig-privat partnerskab
I henhold til Kammeradvokatens notat ”Øget privat involvering i
spildevandsrensning – kort afklaring af nogle begreber” (2014) er
”Et offentlig-privat partnerskab (OPP) kendetegnet ved, at
design, projektering, etablering, drift og vedligeholdelse (f.eks. af
et spildevandsrensningsanlæg) er samlet i en længerevarende
kontrakt mellem en offentlig part og en privat part”
Ved OPP forstås, i forlængelse af ovenstående, i denne
sammenhæng, en paraply-betegnelse for en total udlicitering af
større dele værdikæden for central spildevandshåndtering,
herunder driften af distributionsaktiviteterne eller driften af
produktionsaktiviteterne – med eller uden krav om
medfinansiering af re- og nyinvesteringer.

Det mest kendte eksempel på en længevarende driftskontrakt i
Danmark blev etableret i 2007 i form af et 8-årigt funktionsudbud af
driften af Allerød kommunes tre renseanlæg,
spildevandspumpestationer mv. Krüger A/S (Veolia) bød på at
varetage driften heraf. Kontrakten var på 80 pct. af forsyningens
budget, og blev indgået inden spildevandsforsyningen i Allerød blev
underlagt vandsektorloven.
I 2010 blev den kommunale spildevandsforsyning udskilt i et
selvstændigt selskab og underlagt prisloftreguleringen. Det statslige
tilsyn (Forsyningssekretariatet) fandt ved benchmarkingen, at Allerød
Spildevand havde et effektiviseringspotentiale, hvorfor der blev stillet
krav om effektivisering af selskabets driftsomkostninger med i alt 25
pct. over en 5-årig horisont.

Da besparelsen skulle findes inden for de eksisterende rammer af
forsyningens økonomi – hvoraf kontrakten med Krüger dækkede 80
pct. af økonomien - så Allerød sig nødsaget til hjemtage driften af
renseanlæg, spildevandspumpestationer mv. og annullere kontrakten
med Krüger.

Status for anvendelsen af offentlig-private partnerskaber

Kilde: Krüger A/S

Der har til dato kun været kun to eksempler på anvendelsen af
OPP i forhold til driften af spildevandsselskaber:
• Længerevarende driftskontrakt (inkl. forpligtelse til re- og
nyinvestering i anlæg) vedr. spildevandsrensning i Allerød.
• Længerevarende driftskontrakt (inkl. forpligtelse til re- og
nyinvestering i anlæg) vedr. spildevandsrensning i Farum.
Fælles for begge eksempler er, at den økonomiske regulering af
spildevandssektoren oplevedes som en hindring for et fortsat
samarbejde mellem det offentligt ejede forsyningsselskab og den
private aktør, jf. case-eksemplet i boksen til højre, og begge
samarbejder er således tilendebragt efter vandsektorlovens
ikrafttræden.
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Den nuværende længde af prisloftperioderne, samt de relativt
begrænsede muligheder for at generere afkast gennem
reinvestering i spildevandsselskabernes anlæg, er direkte
medvirkende til at mindske den private interesse i deltagelse i
OPP ved brug af fx længerevarende kontrakter, da usikkerheder
omkring fx finansiering og fremtidige krav til omkostningsudvikling påvirker planlægnings- og optimeringsmulighederne på
sigt – for både spildevandsselskaber og de private aktører.

6.3 Model 3: Privat involvering gennem OPP
Muligheder og udfordringer
Herudover kan et øget samarbejde ved brug af fx
længerevarende driftskontrakter indebære nogle
kontraktmæssige udfordringer, samt risiko for konkurs i
forbindelse med udlicitering af driftsopgaver, bl.a. i relation til
risikodeling samt sikring af at krav til miljø, sundhed og
forsyningssikkerhed efterleves. For en nærmere beskrivelse af
udfordringer samt afhjælpende foranstaltninger ved
længerevarende driftskontrakter henvises til Kammeradvokatens
notater vedr. ”Øget privat involvering i spildevandsrensning –
Kontraktmæssige udfordringer” samt ”Vandselskabers
udlicitering af forsyningsopgaver – Sikring af
forsyningssikkerheden”.
Muligheder for øget involvering gennem OPP
Regeringen og KL indgik med ”Kommuneaftale 2013” en aftale
om, at løfte det kommunale investeringsniveau ved
klimatilpasning af spildevandsområdet med 2,5 mia. kr.
Med henblik på at understøtte en øget klimatilpasningsindsats på
spildevandsområdet ændredes reglerne i 2013 i betalingsloven
for spildevandsforsyningsselskaber således, at
spildevandsselskaberne fik mulighed for at medfinansiere
klimatilpasningsprojekter i forhold til veje, vandløb og rekreative
områder (fsva. de dele af projektet, der er relateret til håndtering
af tag- og overfladevand).
De ændrede regler på dette område har affødt en række
innovative samarbejder med henblik på at sikre forbedrede
rammer for klimatilpasningsindsatsen i kommunerne.
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Der findes herudover en række interessante muligheder for
forskellige organiseringer af offentlig-private samarbejder, der
alle – i ét eller andet omfang – kan bringes til anvendelse,
såfremt reguleringen af vandsektoren tilpasses, således at fx
prisloftperioder samt afkastmuligheder forventningsafstemmes i
forhold til den ønskede business case.
For en nærmere beskrivelse af forskellige modeller for OPP
henvises til Kammeradvokatens notat ”Øget privat involvering –
Kort afklaring af nogle begreber”.
Udfordringer
Såfremt der ønskes en øget grad af anvendelse af OPP i den
danske spildevandssektor, er der behov for en aktiv
stillingstagen til de private aktørers muligheder for
medfinansiering (og dermed ejerskab) af forsyningens aktiver.
Herudover er der behov for en afklaring af, hvordan – og i hvilket
omfang – vandsektorlovens definition af hovedvirksomheden for
en spildevandsforsyning kan tolkes således, at en privat aktørs
drift (med evt. medfinansiering) af hele eller dele af værdikæden
for centrale spildevandshåndtering kan/bør tolkes som værende
spildevandsforsyning, og dermed skal underlægges
bestemmelserne i vandsektorloven samt prisloftregulering.
I denne sammenhæng udestår derudover en afklaring af,
hvorvidt den økonomiske regulering fremadrettet bør muliggøre
den private aktørs forrentning af indskudskapital i løbet af
driftskontrakten, samt en konkret stillingtagen til i hvilket omfang
et evt. overskud skal blive i sektoren, jf. forligsaftalen bag
vandsektorloven.

6.4 Model 4: privat involvering gennem (med)ejerskab
Status, muligheder, udfordringer
På det foregående sider er mulighederne for øget privat
involvering gennem OPP blevet drøftet. I det følgende drøftes
mulighederne for øget privat involvering gennem (med)ejerskab.
Status for privat (med)ejerskab
En afledt konsekvens af hvile-i-sig-selv-princippet er, at de
begrænsede muligheder for at generere afkast til investorerne
forhindrer, at private kommercielle aktører involverer sig i
finansieringen og ejerskabet af danske forsyningsselskaber, jf.
analysen af forrentnings- og effektiviseringspotentialer i afsnit 5.
Alle spildevandsselskaber er således i dag underlagt 100 pct.
kommunalt ejerskab.

Der er, på basis af de gennemførte interview samt som følge af
erfaringer fra evalueringen af vandsektorloven, dog ikke grundlag
for at konkludere, at det vil være en fordel at forhindre private
kommercielle aktører i at investere i danske vandselskaber.
Tværtimod må involvering af private kommercielle aktører
forventes at medvirke til at øge konsolideringen af vandsektoren,
der rummer store økonomiske potentialer og en højere grad af
udlicitering af driftsopgaver.
Udfordringer

Muligheder for øget privat involvering
Den fremtidige økonomiske regulering drøftes pt. politisk.
Temaerne for drøftelserne, som tidligere nævnt, omhandler ikke
en aktuel drøftelse af mulighederne for privat (med)ejerskab. Det
er derfor ikke forventningen, at resultatet af drøftelserne
resulterer i øgede muligheder for privat involvering gennem
(med)ejerskab.
Deloitte har i forbindelse med interviews efterspurgt interessen i
at træde ind som (med)ejer af danske spildevandsselskaber. En
sådan indtræden fordrer ubetinget, at den økonomiske regulering
af vandsektoren ændres, og genereringen af afkast til ejere
muliggøres.
Ved interessenternes vurdering af et evt. marked for privat
(med)ejerskab, er det er overordnet set opfattelsen, at den
danske spildevandssektor er forholdsvis fragmenteret. Der er
derfor i dag ikke mulighed for at genere det skalaafkast, der
anses som værende påkrævet for at etablere en rentabel
business case som evt. (med)ejer af et spildevandsselskab.
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Øget privat involvering i spildevandssektoren gennem
(med)ejerskab fordrer, at den økonomiske regulering tilpasses
med henblik på at muliggøre sådanne selskabskonstruktioner. I
forlængelse heraf er der behov for, at sikre en holistisk tilgang til
varetagelsen af spildevandsforsyningsvirksomheden, hvor det
sikres, at kravene til miljø, sundhed og forsyningssikkerhed
fortsat efterleves.
Øgede muligheder for privat involvering gennem (med)ejerskab
er ikke ukompliceret. Det fordrer yderligere analyser af fordele og
ulemper set fra et samfundsøkonomisk perspektiv samt
opbakning til en ændret ejerstruktur i den danske vandsektor.

7. Sammenfatning af modeller, potentialer og barrierer
Baggrund for og tilgang til analysen baseret på værdikæden for central spildevandshåndtering
Baggrund for og tilgang til analysen

Værdikæden for central spildevandshåndtering

Regeringen har med vækstplanen for vand, bio og miljøløsninger
(2013) sat fokus på, hvad der skal til for at realisere det danske
potentiale på vandteknologiområdet. Danmark har allerede i dag
en betydelig eksport samt væsentlige styrkepositioner indenfor
vandforsyning og spildevandshåndtering - styrkepositioner som
vi er internationalt anerkendte for. Samtidig er verdensmarkedet
for vandteknologier og systemløsninger indenfor vandforsyning
og spildevandshåndtering i kraftig vækst (Global Water Market
2014).

Værdikæden begynder i første led med spildevandsafledning fra
ejendomme og regnvandsafledning fra befæstede arealer og i
det åbne land. Værdikæden fortsætter i andet led med videre
transport af det afledte vand gennem kloaknettet direkte til
recipienten eller med henblik på behandling i produktionsdelen
af værdikæden. Værdikædens tredje led, produktionsdelen,
foretages overvejende på teknologisk avancerede centrale
renseanlæg. Det fjerde og sidste led i værdikæden er behandling
eller udnyttelse af slam fra de centrale renseanlæg for eksempel
i biogasanlæg.

Vækstteamet for vand, bio og miljøløsninger samt den netop
Spildevandssektoren består i dag af mere end 1.000
gennemførte evaluering af vandsektorloven fremdrager begge en
renseanlæg, hvoraf ca. 800 er ejet af de 98 kommunalt ejede
række positive eksempler på, hvilke fordele der kan være ved
spildevandsforsyningsselskaber og organiseres ved brug
øget involvering af private aktører i den danske vandsektor.
følgende selskabskonstruktioner: 1) Selskaber, der varetager
Deloittes undersøgelse af mulighederne for øget privat
både vand- og spildevandsforsyning, 2) Selskaber, der varetager
involvering i den centrale spildevandshåndtering i Danmark
spildevandsforsyning (distribution og produktion), 3) Selskaber,
bygger på analyser af forskellige modeller for øget privat
der kun varetager distribution (transport og afledning af renset
involvering, jf. figur 30, i spildevandshåndteringen med
spildevand) samt 4) Selskaber der kun varetager produktion
værdikæden for central spildevandshåndtering som
(spildevandsrensning og slamhåndtering).
gennemgående omdrejningspunkt, jf. figur 31.
Figur 31: Værdikæden for central spildevandshåndtering
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7. Sammenfatning af modeller, potentialer og barrierer
Status for privat involvering i den centrale spildevandshåndtering i Danmark
Omfanget af udbud i vandsektoren i dag

Figur 32: Udlicitering i den danske vandsektor siden 2010

Dansk vand- og spildevandsforening (DANVA) har i 2014
gennemført en analyse af udbudsgraden i den danske
vandsektor. Analysen er baseret på 2013-tal, der er indsamlet fra
vandselskaber, som er medlem af DANVA. Undersøgelsen viser,
at udbudsgraden for spildevandsselskaber generelt er højere
end for drikkevandsselskaber. Spildevandsselskaberne udbyder
således ca. 80 pct. af de opgaver, der har ny- og reinvestering
som formål og ca. 30 pct. af de rene driftsopgaver , jf. tabel 8.
Tabel 8: Udliciteringsgrad i den danske vandsektor

Kilde: DANVA 2014

DANVA anfører, at der kan være tale om en konservativ
beregning af udliciteringsgraden.
Omfanget af udbud siden ikrafttrædelsen af
vandsektorloven
Siden ikrafttrædelsen af vandsektorloven i 2010 har omfanget af
udlicitering af administrative opgaver samt drifts- og anlægsopgaver været stigende for en betydelig del af
spildevandsselskaberne, men for flertallet af selskaber har det
dog været uændret, jf. figur 29. Staten, regionerne og
kommunerne sendte i 2013 gennemsnitligt på landsplan 20-30
pct. af de udbudsegnede opgaver i udbud (”Status for offentlig
konkurrence 2013”, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen).
- 64 -

Deloitte har interviewet udvalgte forsyningsselskaber, der har ry
for at være blandt de mest nytænkende i branchen. Omfanget af
udlicitering varierer fra selskab til selskab, jf. tabel 9, men
generelt gør det sig gældende, at de enkelte interviewede
selskaber gør brug af udbud på daglig basis og har haft gode
erfaringer med udbud af anlægs- og driftsopgaver.
Tabel 9: Udbudsgrader i de fem interviewede forsyningsselskaber

Kilde: Udbudsgraderne er beregnet af de respektive forsyningsselskaber baseret på tal
indberettet til DANVA. Enkelte selskaber har ikke indberettet tal til DANVA, men har
foretaget beregningerne af udbudsgraderne på et ensartet grundlag.

7. Sammenfatning af modeller, potentialer og barrierer
Fire mulige modeller for øget privat involvering i den centrale spildevandshåndtering i Danmark
Fire mulige modeller for øget privat involvering

Der var på mødet generel konsensus om, at de mest
tilgængelige modeller for øget privat involvering er modellerne 1
og 2. Faktorer som den økonomiske regulering af sektoren samt
ejerskabet af forsyning og aktiver (som i disse modeller forbliver
på offentlige hænder) spillede en afgørende rolle for valget.
Modellerne 3 og 4 blev vurderet som værende mindre
interessante bl.a. grundet juridiske barrierer.

Omfanget af udbud i spildevandssektoren har siden
ikrafttrædelsen af vandsektorloven i 2010 været stabilt. Mange
selskaber gør brug af udbud i forskelligt omfang, og
udbudsgraden- og formen vurderes primært at afhænge af,
hvilken aktivitet der udbydes. Graden af involvering af private
aktører varierer derfor på tværs af sektoren.
Til brug for analysen af muligheder for øget privat involvering i
den centrale spildevandshåndtering har Deloitte opstillet
forskellige mulige modeller og koblet dem til værdikæden for
central spildevandshåndtering. Øget privat involvering kan have
en meget forskelligartet karaktér, gående fra samarbejde om
mindre led i spildevandshåndteringen over udførelse af
delopgaver i udbud til egentlig privat ejerskab og drift af central
spildevandshåndtering.

Figur 33: Mulige modeller for øget privat involvering i Danmark

Indledningsvist i analyseprocessen blev der derfor gennemført et
dialogmøde med interessenter fra branchen samt relevante
myndigheder, hvor modellerne blev præsenteret. På basis af
drøftelser i plenum blev modellerne konsolideret, og de modeller,
der vurderedes som de mest tilgængelige modeller på kort til
mellemlangt sigt, blev udpeget.
Drøftelserne tog udgangspunkt i en generel vurdering af
vandsektorens nuværende organisering, økonomi og regulering
samt forventninger til den fremtidige organisering af
vandsektoren.
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7. Sammenfatning af modeller, potentialer og barrierer
Model 1 - Status for privat involvering gennem udbud af driftsopgaver i Danmark og Sverige
De interviewede selskabers erfaring med udbud

Figur 34: Forskellige partnering-modeller

Deloitte har til brug for analysen af mulighederne for øget privat
involvering interviewet fem udvalgte
spildevandsforsyningsselskaber. Erfaringerne med udbud
spænder vidt i de enkelte selskaber, og varierer i karaktér fra
udlicitering af facility management aktiviteter (fx rengøring,
kantine, arealpleje mv.) til udlicitering af slamhåndtering som led
i arbejde med energioptimering.
Generelt har de enkelte selskaber gode erfaringer med udbud,
men den gennemgående opfattelse er, at der mangler eksempler
på, at private aktører besidder den fornødne driftserfaringer til
kunne varetage hele eller dele af driften af
spildevandsforsyningsvirksomheden.
Kilde: Aarhus Vand A/S

Aarhus Vand A/S gør imidlertid udbredt brug af en såkaldt
partnering-model, jf. figur 34, som er en konceptuel
samarbejdsaftale mellem flere parter. Modellen indebærer
forskellige former for udbudssammensætning, og dermed
forskellige grader af privat involvering, og det bærende
fundament i modellen er, at samarbejdet mellem
forsyningsselskaber og private aktører skal understøtte en
innovativ tilgang til udvikling af nye metoder, produkter og
systemløsninger.

Det er ikke umiddelbart muligt at overføre svenske erfaringer
direkte i en dansk kontekst, da der i Sverige, i modsætning til
Danmark, ikke er krav om selskabsudskillelse af de kommunale
forsyningsaktiviteter. Organiseringen af sektorerne adskiller sig
dermed grundlæggende.
Nogle læringspunkter fra organiseringen i Sverige omhandler, at
udlicitering af fx driften af spildevandsforsyningen til en privat
aktør medfører positive gevinster for de involverede parter, men
stiller store krav til opdragsgivers rolle som bestillerorganisation
med henblik på at sikre at lokalpolitiske krav til miljø, sundhed og
forsyningssikkerhed efterleves i praksis.

Aarhus har haft stor succes med anvendelse af modellen siden
2006.
Erfaringer fra Sverige
Den svenske vandsektor har i mange år, i lighed med den
danske vandsektor, været udsat for løbende ændringer af krav til
miljø, sundhed og forsyningssikkerhed.
I Sverige anvendes primært to organiseringsmodeller, navnlig
udlicitering samt tværkommunale samarbejder.
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En anden organiseringsform er tværkommunale samarbejder,
der generelt har ført til øgede kompetencer i styringen af
forsyningsvirksomhederne samt økonomisk effektivisering
gennem realisering af stordriftsfordele ved sammenlægning af
administrationer, udbud af ledningsarbejder på tværs af
kommunegrænser samt øget tilgængelighed og beredskab.

7. Sammenfatning af modeller, potentialer og barrierer
Model 1 - Potentielle modeller og leverandørmarkeder ved øget privat involvering i den centrale
spildevandshåndtering
In-sourcing af private erfaringer og know-how i det offentlige
ejede spildevandsselskab
I et forsøg på at imødekomme politiske ønsker om øget privat
involvering uden, at opgaverne udliciteres i større bundter, er der
i Nordamerika udviklet et koncept, den såkaldte ”Peer
Performance Solutions”-model, hvor spildevandsselskabet har
den fulde kontrol med driften, mens private aktører leverer
ekspertise fra den private sektor gennem midlertidig integration
af sine medarbejdere i de enkelte ledelseslag i forsyningen med
henblik på at forbedre driften, jf. figur 35.
Figur 35: Opbygning af ”Peer Performance Solutions”-modellen

Potentielle leverandørmarkeder
Der er i dag ikke veletablerede leverandørmarkeder. Det er
generelt opfattelsen på tværs af interessenterne fra branchen, at
der i dag ikke er tilstrækkelige økonomiske incitamenter til at
træde ind som mulig leverandør og eller driftsherre til hele eller
dele af værdikæden for central spildevandshåndtering. Der kan
dog identificeres nogle mulige leverandørmarkeder, hvis de
økonomiske rammevilkår ændres, således at et evt. politisk
ønske om øget privat involvering understøttes af den
økonomiske regulering, jf. figur 36. Udbudsegnetheden af de
enkelte dele af værdikæden sammenfattes på næste side.
Figur 36: Potentielle leverandørmarkeder og værdikæden for
spildevandshåndtering

Distribution

Spildevandsafledning fra
ejendomme

Kilde: Veolia Water

In-sourcingen af private erfaringer og know-how kan medvirke til
at øge effektiviteten i spildevandsselskabet gennem bl.a. træning
af og samarbejde med forsyningens medarbejdere. Der vurderes
muligt at implementere en lignende model i en dansk kontekst,
men der vil være et behov for at undersøge mulighederne for og
konsekvenserne af en evt. deling af ekstraordinære
effektiviseringsgevinster indenfor rammerne af
prisloftreguleringen, samt om der i dag eksisterer et
leverandørmarked for PPS-modellen.
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7. Sammenfatning af modeller, potentialer og barrierer
Model 1 - Vurdering af udbudsegnetheden af hele eller dele af værdikæden for central spildevandshåndtering
Kriterier for vurdering af udliciteringsegnetheden
Deloittes vurdering af udliciteringsegnetheden af de enkelte dele
af værdikæden for central spildevandshåndtering sker ud fra tre
hovedforudsætninger:
1) Er aktiviteten strategisk uundværlig?
2) Er aktiviteten overdragelsesegnet?
3) Eksisterer der et marked for aktiviteten?
Det er den overordnede vurdering, at reguleringen af
spildevandssektoren samt sektorens generelle modenhed i dag
gør det vanskeligt at udlicitere hele værdikæden for central
spildevandshåndtering. Det er derfor mere tilgængeligt at
udlicitere aktiviteter i dele af værdikæden for central
spildevandshåndtering, jf. figur 37.
Aktiviteternes strategiske uundværlighed
Distributionsfasen vurderes at have en høj grad af strategisk
vigtighed, og efterlevelsen af løbende ændringer af det ønskede
serviceniveau er afgørende for spildevandsselskabets
varetagelse af forsyningspligtydelsen. Tilsvarende gør sig
gældende for den strategiske vigtighed af
produktionsaktiviteterne, spildevandsrensning samt
slambehandling/bioenergiproduktion. En evt. beslutning om
udlicitering af hele elle dele af værdikæden fordrer derfor en tæt
kobling mellem opdragsgiver og leverandør med henblik på at
sikre, at krav til varetagelsen af forsyningspligtydelsen efterleves.
Aktiviteternes overdragelsesegnethed
Det er vurderingen, at stabiliteten over tid er relativt begrænset
på tværs af hele værdikæden for central spildevandshåndtering.
Dette skyldes bl.a. usikkerheder om udviklingen af den
økonomiske regulering af spildevandssektoren, herunder
fremtidig finansiering samt krav til omkostningsudvikling.
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En øget udlicitering af distributionsaktiviteter kan med fordel
understøttes gennem en tilpasning af den økonomiske
regulering.
Leverandørmarkeder for aktiviteterne

Der findes ikke i dag etablerede og velfungerende
leverandørmarkeder i Danmark for driften af hele eller dele af
værdikæden for den centrale spildevandshåndtering. Der er
derfor ganske få potentielle leverandører, der kan og vil byde på
varetagelsen af hele eller dele af driften af den centrale
spildevandsrensning. Mange af de interviewede forsyninger har
haft gode og fyldestgørende samarbejder med de få
eksisterende private aktører, men vurderer dog, at de private
aktører endnu ikke besidder driftserfaring og know-how til at
drifte hele eller dele af værdikæden.

7. Sammenfatning af modeller, potentialer og barrierer
Model 1 - Samlet overblik over udliciteringsegnetheden af dele af værdikæden for central spildevandshåndtering
Figur 37: Samlet overblik over udliciteringsegnetheden

Note: Vurderingerne af udliciteringsegnetheden sker ved brug af en række forudsætninger samt farvekoder, hvor rød indikerer ”mindre egnet”, gul
indikerer ”måske egnet” og grøn indikerer ”egnet” til udlicitering. Ved vurderingen af udliciteringsegnetheden er der ikke foretaget en kvantitativ
vægtning af vigtigheden af den enkelte forudsætning i forhold til den samlede vurdering af udliciteringsegnetheden af dele af værdikæden, hvorfor
fx vurderingen af den samlede udliciteringsegnethed af drift af spildevandsrensning vurderes til at være måske egnet – trods kapitalkrav samt
beskedent antal potentielle leverandører.
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7. Sammenfatning af modeller, potentialer og barrierer
Model 2 - Muligheder for øget privat involvering gennem teknologisamarbejder
Nuværende engagement i teknologiudvikling indenfor
rammerne af spildevandsselskabernes hovedvirksomhed

Mulighed 1 - Teknologiudvikling gennem prækommercielle
indkøb

Spildevandsselskabernes muligheder for at deltage i
teknologiudvikling med private aktører kan i dag bl.a. ske
indenfor rammerne af reglerne om tilknyttede aktiviteter samt ved
etablering af 40/60-selskaber med private aktører.

Det prækommercielle indkøb (pre-commercial procurement eller
PCP) vedrører indgåelse af en kontrakt mellem ordregiver (den
offentlige part) og én/flere leverandøren og er en udbudsmetode,
hvorved spildevandsselskabet (den ”offentlige” part) kan
erhverve forsknings- og udviklingsydelser frem til og med
udviklingen af en prototype/en begrænset prøveserie af et nyt
produkt/en ny løsning.

Spildevandsselskaberne skal, grundet reglerne om tilknyttede
aktiviteter, udskille aktiviteter i selvstændige selskaber, hvis de
genererer indtægter, der er større end de regulatorisk fastsatte
beløbsgrænser for tilknyttet aktivitet. Spildevandsselskaberne
benytter i dag kun i meget begrænset omfang mulighederne for
at udskille tilknyttede aktiviteter i selvstændige selskaber, og
muligheden for at indgå i et 40/60-selskab med en privat aktør
anvendes stort set ikke i den danske vandsektor.

Ved brug af prækommercielle indkøb er det muligt for bestilleren
(spildevandsselskabet) at deltage aktivt i styringen af udbuddet,
så udviklingen af den nye teknologi løbende kan tilpasses i den
retning, der passer til spildevandsselskabets behov.
Figur 38: Den prækommercielle indkøbsproces

Ikke alene krav til organiseringen af aktiviteter, der falder uden
for selskabernes hovedvirksomhed, repræsenterer en barriere for
spildevandsselskabernes deltagelse i teknologiudvikling.
Finansiering af teknologiudvikling indenfor rammerne af
prisloftreguleringen kan kun ske, såfremt
spildevandsselskabernes realiserer ekstraordinære
effektiviseringsgevinster. Således efterlyser en række
spildevandsselskaber alternativ (risikovillig) finansiering i form af
fondsmidler, der bl.a. kan være med til at finansiere udviklingen
af teknologi på vejen fra udviklingsstadiet frem mod
modenhedsstadiet.

Anvendelsen af prækommercielle indkøb er i ikke udbredt i den
danske vandsektor, bl.a. spildevandsselskabernes mulighed for
at finansiere teknologiudvikling under prisloftet.

Ved brug af eksterne fondsmidler har fx Billund Vand i
samarbejde med private aktører etableret Billund BioRefinery,
der er et eksempel på ny og banebrydende teknologi, der
effektivt udnytter spildstrømme med henblik på at opnå en
miljøvenlig og effektiv udnyttelse af energi og næringsindhold.
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Kilde: Markedsmodningsfonden, 2014

7. Sammenfatning af modeller, potentialer og barrierer
Model 2 - Muligheder for øget privat involvering gennem teknologisamarbejder
Mulighed 2 – Engagement i teknologiudviklingsprojekter
finansieret af fondsmidler

Mulighed 3 – Etablering af udviklingsselskaber

Udviklingen af nye innovative teknologier kan være forbundet
med økonomiske og processuelle risici, hvis udviklingen af den
nye teknologi ikke lykkes. Udviklingen af nye innovative
løsninger kan i forlængelse heraf omhandle større projekter, der
går længere på miljøområdet, end loven umiddelbart foreskriver.
Dette åbner dørene for, at der kan gives tilskud til etableringen af
anlæg og lignende fysiske foranstaltninger, jf. figur 39.
Både på dialogmøde med interessenter fra branchen samt via
interview har flere af interessenterne ikke alene peget på
nødvendigheden af offentlig støtte ved udviklingen af dansk
vandteknologi. Der bør også være et fokus på behovet for
fyrtårnsprojekter, der påtager sig en evt. risiko, men samtidigt
kan være understøttende ved udviklingen af banebrydende
teknologier, der er medvirkende til at øge effektiviteten i den
danske spildevandssektor. Der peges især på behovet for en
målrettet eksportfond på vandsektorområdet, der bidrager med
investeringer og lån til eksportfremme af systemløsninger herunder ikke mindst til de vigtige vækstmarkeder i Asien,
Mellemøsten/ Nordafrika, Østeuropa og Nordamerika.

Mulighederne for øget privat involvering i teknologiudviklingen er
ganske gode, hvis vandselskaberne i samarbejde med en privat
aktør vælger at etablere et udviklingsselskab ved brug af
reglerne om 40/60-selskaber, hvis formål bliver at udvikle
teknologier og innovative løsninger, der kan medvirke til at øge
spildevandsselskabets effektivt i forsyningsdriften og –
leverancen, mens den private part får mulighed for at håndtere
de kommercielle aspekter af teknologiudviklingen.
Et 40/60-selskab kan etableres ved at skyde de aktiver ind, der
danner basis for den tilknyttede aktivitet, i det nyetablerede
selskab, jf. figur 40. Selve kapitalindskuddet kommer fra den
private medejer. Vandselskabet må ikke hæfte for forpligtelser for
selvstændige selskaber, og reglerne om hvile-i-sig-selv, samt
reglerne i betalingsloven, medfører, at spildevandsselskabet ikke
har mulighed for at overføre et evt. overskud fra
forsyningsvirksomheden til udviklingsselskabet. Ved at udskille
teknologiudviklingsaktiviteter til selvstændige 40/60-selskaber
minimeres og isoleres evt. risici for prisstigninger, da
tab/gevinster afholdes af 40/60-selskabet.
Figur 40: Selskabsorganisering underliggende udviklingsselskaber

Figur 39: Offentlig støtte af udviklingssamarbejder

Kilde: Egen tilvirkning
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Kilde: Egen tilvirkning

7. Sammenfatning af modeller, potentialer og barrierer
Model 3 og 4 - Muligheder for øget privat involvering gennem OPP eller privat (med)ejerskab
Status for anvendelse af OPP samt privat (med)ejerskab
Der har til dato kun været kun to eksempler på anvendelsen af
OPP i forhold til driften af spildevandsselskaber (længevarende
driftskontrakter vedr. spildevandsrensning i hhv. Allerød og
Farum). Fælles for begge eksempler er, at den økonomiske
regulering af spildevandssektoren aktivt har forhindret et fortsat
samarbejde mellem det offentligt ejede forsyningsselskab og den
private aktør, og begge samarbejder er således tilendebragt efter
vandsektorlovens ikrafttræden. Den økonomiske regulering
medfører for den private aktør usikkerheder omkring fx
finansiering og fremtidige krav til omkostnings-udvikling påvirker
planlægnings- og optimeringsmulighederne på sigt – for både
spildevandsselskaber og de private aktører.
For så vidt angår status for privat (med)ejerskab er en afledt
konsekvens af hvile-i-sig-selv-princippet, at de begrænsede
muligheder for at generere afkast til investorerne forhindrer, at
private kommercielle aktører involverer sig i finansieringen og
ejerskabet af danske forsyningsselskaber. Alle
spildevandsselskaber er således i dag underlagt 100 pct.
kommunalt ejerskab.

Der findes herudover en række interessante muligheder for
forskellige organiseringer af offentlig-private samarbejder, der
alle – i ét eller andet omfang – kan bringes til anvendelse,
såfremt reguleringen af vandsektoren tilpasses, således at fx
prisloftperioder samt afkastmuligheder forventningsafstemmes i
forhold til den ønskede business case.
Fsva. muligheder for øget privat (med)ejerskab drøftes den
fremtidige økonomiske regulering pt. politisk. Det er ikke
forventningen, at der pågår en aktuel drøftelse af mulighederne
for privat (med)ejerskab. Det er derfor ikke forventningen, at
resultatet af drøftelserne resulterer i øgede muligheder for privat
involvering gennem (med)ejerskab.
Udfordringer

Såfremt der ønskes en øget grad af anvendelse af OPP i den
danske spildevandssektor, er der behov for en aktiv
stillingstagen til de private aktørers muligheder for
medfinansiering (og dermed ejerskab) af forsyningens aktiver.

Muligheder for øget privat involvering gennem OPP samt
privat (med)ejerskab
Med henblik på at understøtte en øget klimatilpasningsindsats på
spildevandsområdet ændredes reglerne i 2013 i betalingsloven
for spildevandsforsyningsselskaber således, at
spildevandsselskaberne fik mulighed for at medfinansiere
klimatilpasningsprojekter i forhold til veje, vandløb og rekreative
områder (fsva. de dele af projektet, der er relateret til håndtering
af tag- og overfladevand). De ændrede regler på dette område
har affødt en række innovative samarbejder med henblik på at
sikre forbedrede rammer for klimatilpasningsindsatsen i
kommunerne.
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Herudover er der behov for en afklaring af, hvordan – og i hvilket
omfang – vandsektorlovens definition af hovedvirksomheden for
en spildevandsforsyning kan tolkes således, at en privat aktørs
drift (med evt. medfinansiering) af hele eller dele af værdikæden
for centrale spildevandshåndtering kan/bør tolkes som værende
spildevandsforsyning, og dermed skal underlægges
bestemmelserne i vandsektorloven samt prisloftregulering.
I denne sammenhæng udestår derudover en afklaring af,
hvorvidt den økonomiske regulering fremadrettet bør muliggøre
den private aktørs forrentning af indskudskapital i løbet af
driftskontrakten, samt en konkret stillingtagen til i hvilket omfang
et evt. overskud skal blive i sektoren, jf. forligsaftalen bag
vandsektorloven.

7. Sammenfatning af modeller, potentialer og barrierer
Samlet konklusion og perspektivering
Analysen har vist, at der i Danmark er betydelige uudnyttede
muligheder for øget privat involvering i den centrale
spildevands-håndtering. Øget privat involvering kan være til gavn
for både den private vandindustri i form af nye indtjenings- og
vækstmuligheder samt for de offentligt ejede vandselskaber i
form af realisering af effektviseringspotentialer og
udviklingsmuligheder. En øget privat involvering vil også være til
gavn for forbrugerne i det danske samfund i form af billigere
vandforsyning samt vækst og arbejdspladser gennem styrkelsen
af vandindustriens eksportmuligheder.
Analysen tegner dog ikke noget entydigt billede af, at udlicitering
af store dele af værdikæden generelt vil være en fordel på kort
sigt, bl.a. grundet den nuværende økonomiske regulering. Der er
er ganske vist potentialer for øget udbud indenfor stort set alle
dele af værdikæden – og især indenfor facility management, drift
af kloaknettet og slamhåndtering/ bioenergiudnytttelse.
Potentialerne afhænger dog, for det første, af det enkelte
spildevandselskabs størrelse, samarbejdsforhold og fusioner
med andre vandselskaber samt dets relative styrkepositioner, og
for det andet af, hvor gunstigt det private leverandørmarked i
realiteten vil udvikle sig i takt med øget udbud.

Det enkelte spildevandsselskab bør derfor i hvert tilfælde
vurdere, hvilke opgaver det strategisk set er mest fordelagtigt at
udbyde ud fra hensynet til totaløkonomisk effektivitet samt de
bredere hensyn selskabet ifølge reguleringen og kommunens
politiske prioriteringer skal varetage.

På den ene side forudsætter dette, at spildevandselskaberne
opnår øget viden om de muligheder, øget privat involvering giver.
Dette skal ikke blot ske gennem analyser som denne, men også
gennem flere demonstrationsprojekter og øget videndeling i
sektoren om frugtbare samarbejder med private aktører.
Endvidere kan det understøttes gennem bedre beslutningsstøtteværktøjer og målrettede udbudsstrategier til at vurdere de
økonomiske potentialer, øvrige konsekvenser ved øget privat
involvering samt bedre kontrakts- og selskabsmæssige
konstruktioner til at håndtere mere innovative former for
samarbejde.
På den anden side forudsætter det også, at reguleringen i højere
grad end i dag understøtter privat involvering i central
spildevandshåndtering, hvis den private involvering for alvor skal
øges. Under de nuværende reguleringsmæssige rammer er der,
som denne analyse har vist, basis for øget udbud indenfor dele
af værdikæden, mens mere vidtgående modeller for privat
involvering ikke kan lade sig gøre. De nuværende regler for
fastlæggelse af 1-årige prislofter opleves således som en
barriere for OPP-modeller og dertil hørende mere omfattende
udlicitering af samlede driftsområder indenfor værdikæden.
Hvile-i-sig-selv reglerne og prisloftsreguleringens bestemmelser
om at overskud skal blive i vandselskaberne er en barriere for
endnu mere vidtgående privat involvering i form af
medinvestering og medejerskab i vandselskaber med ansvar for
central spildevandshåndtering.

Udover stillingtagen til de egentlige barrierer for mere vidtgående
privat involvering er der grund til at se nærmere på, om
reguleringen på visse områder måske kan styrke incitamenterne
til øget udbud, fx ved at der i administrationen af
prisloftreguleringen i højere grad tages højde for, om opgaverne
har været udbudt. Det har dog ikke været en del af formålet med
denne analyse at komme med konkrete forslag til en ændret
- 73 - økonomisk regulering.

Selskaberne kan dog med fordel hjælpes til i øget grad at
overveje og prioritere udbud eller mere vidtgående udlicitering
som en mulighed i driften og nye samarbejdsformer med private
aktører som en mulighed i forhold til teknologiudvikling,
innovation og bidrag til vækst i vandindustrielle eksportfremstød.

Bilag 1 - Datagrundlag
Spildevandssektorens organisering og økonomi:
 Desk research af eksisterende analyser og data er anvendt til at kortlægge den samlede økonomi i sektoren, antallet af
selskaber mv.
 Regnskabsanalyser, med udgangspunkt i årsrapporter for udvalgte virksomheder, er anvendt til at afdække udvalgte
selskabers økonomiske situation over en tidshorisont på de senest tilgængelige 3 regnskabsår.
 Interview med interessenter fra branchen.
Regulering af spildevandssektoren:
 Interview og dialogmøde med interessenter fra branchen.
 Desk research af juridiske rammebetingelser (vandsektorloven samt relevante sektorlovgivninger).
Forrentnings- og effektiviseringspotentialer i spildevandssektoren:
 Desk research af afkastpotentialer med udgangspunkt i UK/Wales.
 Interview med interessenter fra branchen.
 Desk research af brancheanalyser, årsrapporter mv. for svenske aktører med specifikt fokus på udbudsformer samt
erfaringer med privat involvering.
 Interview med udvalgte svenske aktører.
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Bilag 1 - Datagrundlag (fortsat)
Mulige modeller for øget privat involvering:
 Dialogmøde med interessenter fra branchen samt myndigheder.
 Interview med interessenter fra branchen.
 Deloitte-metode for vurdering af udbudsegnethed.
 Inddragelse af de interviewede forsyningsselskabers erfaring med udbud ved brug af cases reviewet af pågældende
forsyningsselskaber.
 Desk-research af organisering i UK/Wales, Holland, Tyskland samt Sverige
 Desk-research af diverse udenlandske OPS-modeller.
 Konkrete eksempler på forretningsgange samt partneringmodeller.
 Desk-research af tilgængelige udbudsformer samt relevante cases.

 Juridiske betragtninger:
 ”Øget privat involvering i spildevandsrensning – Kontraktmæssige udfordringer”, Kammeradvokaten (2014).
 ”Øget privat involvering i spildevandsrensning – Kort afklaring af nogle begreber”, Kammeradvokaten (2014).
 ”Vandselskabers udlicitering af forsyningsopgaver – Sikring af forsyningssikkerheden”, Kammeradvokaten (2014).
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