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Prisudvikling på vand 
og spildevand i Danmark
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»Når man sammenholder
vedligeholdelsesudgiften og
udsigten til en udbygning af
ledningsnettet, har jeg svært
ved at forestille mig, at vi får
faldende priser,« siger Carl-
Emil Larsen, direktør i Dan-
va.

Siden 2000 er vand blevet
44 pct. dyrere, mens regnin-
gen for at lukke en kubikme-
ter spildevand ud i kloakken
er vokset 78 pct.

Konkurrence- og Forbru-
gerstyrelsen regner med en
levetid på rørledningerne
på 75 år. Da størstedelen
af Danmarks vandrør
og kloakker blev lagt i
jorden i 1960-1990,
vil de gigantiske
regninger især
dukke op i 2030-
2040. 

Redigeret af Tina Bryld 

Rent vand i vandhanen og
et kloaknet, der kan tøjle
selv det vildeste regnvejr, er
langt fra gratis.

»Vil man have en vel-
fungerende infrastruktur
for vand- og spildevand, er
man nødt til at bruge penge
på at holde den kørende.
Det kræver kæmpe investe-
ringer,« siger Carl-Emil Lar-
sen, direktør i Dansk Vand-
og Spildevandsforening
(Danva).

De kæmpe investeringer,
som Danva-direktøren taler
om, har hidtil været en
ukendt størrelse. 

Sådan er det ikke længe-
re.

Nye regler for vand- og
spildevandssektoren gør, at
Konkurrence- og Forbruger-
styrelsen har kigget bran-
chen i kortene. Et kig som af-
slører, at Danmarks omkring
2.600 vandselskaber, godt
1.200 renseanlæg og 109.000
km vand- og kloakrør har ko-
stet 546 mia. kr. at etablere.
Et tal som chokere selv erfar-
ne branchefolk.

»Det kommer bag på os,
hvor store værdier der er tale
om. Årsagen er, at vi tidligere
har hørt om genanskaffelses-
værdier på 100-400 mia. kr.
fra branchen,« siger Carsten
Smidt, kontorchef i Konkur-
rence- og Forbrugerstyrelsen.

Priser presses i vejret
Men de nye regler med et
statsligt styret prisloft er også
med til at presse prisen i
vejret over for forbrugere og
virksomheder, lyder det fra
Danva.

»En række vand- og spilde-
vandsselskaber har fået pris-
lofter, som er væsentlig høje-
re, end hvad de hidtil har op-
krævet. Men hæver de ikke
priserne til prisloftet, får de et
problem senere, fordi inve-
steringerne til den tid kan

være større,
end hvad de
må opkræve
hos kunderne,«
siger Carl-Emil
Larsen.

Renoveringer
Situationen gør ifølge
Danva, at selskaberne
tvinges til at hæve pri-
serne for at give sig i kast

med
reno-
veringer
og udskiftnin-
ger, som i bund og
grund ikke er nødvendige
her og nu.

»For nogle af selskaberne
gælder, at det måske ikke er
nødvendigt at foretage
renoveringer af anlæg før om
fem år. Men de nye regler
tvinger dem til at gøre det
hvert år,« forklarer Carl-Emil
Larsen.

Konkurrence- og Forbru-
gerstyrelsen erkender, at de
nye regler ikke er uden pro-
blemer for forbrugerne. 

Modsat Danva peger sty-
relsen imidlertid på, at pro-

sam-
me in-

vesterin-
ger en gang

til. Til gen-
gæld er der krav

om, at pengene skal
gå til nye investeringer,«

siger Carsten Smidt.

Godt tilfreds
Mens han er godt tilfreds
med de nye regler, fordi de
sætter lys på vand- og spilde-
vandsbranchen, er jublen
over prisloftmodellen til at
overse i Danva.

»Det er en fuldstændig
vanvittig regulering, man
har fået lavet,« siger Carl-
Emil Larsen.

2011 er første år, hvor
vand- og spildevands-
selskaber er underlagt stats-
lige prislofter.

Prisloft puster
til milliardregning
N Et loft over vand- og
spildevandsprisen øger
regningen til forbrugerne,
lyder kritikken. Konkurren-
ce- og Forbrugerstyrelsen
erkender, at nye regn-
skabs- og prisregler ikke
er problemfri.

MICHAEL STENVEI 
michael.stenvei@jp.dk

MILLIARDVÆRDIER

Forbrugerbetaling
Konkurrence- og Forbruger-
styrelsen har kortlagt værdierne
i vand- og spildevands-
selskaberne.

Samlet opgøres værdierne, her-
under værdien af 109.000 km
ledningsnet, til 546 mia. kr.

Det er første gang, at der er sat
præcise tal på værdierne
i vand- og spildevands-
selskaberne.

Værdierne bestemmer 
størrelsen af danskernes vand-
og spildevandsregning nu og i
fremtiden.

Over tid forgår værdierne, og
regningen skal betales på ny af
forbrugerne.

I 2011 betaler en typisk 
husstand ca. 3.000 kr. til 
renoveringer og udskiftninger 
i sektoren.

På 10 år er prisen på vand og
udledningen af spildevand
eksploderet. Men nye pris-
stigninger er på vej.

Konkurrence- og Forbru-
gerstyrelsen har netop lagt
sidste hånd på en historisk
opgørelse af regningen til re-
novering og udbygning af
vand- og spildevandsnettet
rundt om i Danmark. 

Opgørelsen er en gyser for
Danmarks 2,6 mio. husstan-
de.

»Vores opgørelse viser gen-
anskaffelsesværdier i vand-
og spildevandsselskaberne
på tæt ved 550 mia. kr.,« siger
Carsten Smidt, kontorchef i
Konkurrence- og Forbruger-
styrelsen.

På godt dansk betyder det,
at husholdningerne de kom-

mende årtier skal betale 546
mia. kr. over vandregningen
for udskiftning og renove-
ring af vandrør, kloaklednin-
ger, nye vandværker, vedlige-
holdelse af bygninger og tu-
sindvis af pumper og venti-
ler.

Men allerede i dag sætter
udviklingen spor i dansker-
nes husholdningsregnskab,
konstaterer Konkurrence- og
Forbrugerstyrelsen.

Et kig på de tilladte kubik-
meterpriser på vand og spil-
devand i 2011 viser, at 23 pct.
af den gennemsnitlige vand-
pris og 53 pct. af spildevands-
prisen alene skyldes renove-
ringer og forbedringer. I kro-
ner og øre betyder det en ud-
gift på knap 3.000 kr. ud af en
samlet vand- og spildevands-
regning for en typisk hus-
stand på omkring 7.000 kr.

På længere sigt vil milliard-
investeringerne direkte føre
til højere vand- og spilde-
vandspriser.

»Når selskaberne skal inve-
stere, vil priserne stige,« for-
udser Carsten Smidt.

Et synspunkt, der deles af
Dansk Vand- og Spildevands-
forening (Danva). Ikke
mindst fordi stigende regn-
mængder kræver en massiv
udbygning af kloaknettet.

N En opsigtsvækkende
opgørelsen fra Konkurren-
ce- og Forbrugerstyrelsen
afslører, at danske hus-
holdninger står over for en
gigantisk vand- og spilde-
vandsregning.

MICHAEL STENVEI
michael.stenvei@jp.dk

Vandregning på 
546 mia. kr. på vej 
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PRISLOFT

Første år med loft
Et politisk flertal har indført
brugen af statslige prislofter.

2011 er første år med pris-
lofter for vand- og spilde-
vandsselskaber.

Formålet er at bremse 10 år
med konstant stigende 
vandpriser.

Loftet gælder for 325 af 
Danmarks største vand-
selskaber.

Prisloftet styres af 
Konkurrence- og Forbruger-
styrelsen.

blemet er, at forbrugerne
risikerer at betale to gange for
en vare.

Årsagen er, at de nye regler
sætter en pris på værdier,
som vandforbrugerne allere-
de har betalt en gang. 

Men værdierne indgår og-
så i de nye prislofter, som be-
stemmer vand- og spilde-
vandsselskabernes afreg-
ningspriser.

»Så man kan argumentere
for, at selskaberne nu får lov
til at opkræve betaling for de


