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FORELØBIGT KATALOG OVER REFORMTILTAG

Markedsgørelse af en større del af  
affaldsmængderne

Generel brug af regulatorisk  
benchmarking af virksomhederne

Systematisk fjernelse af barrierer for  
konsolidering (skat, bloktilskud mv.)

Øget privat involvering i vandsektoren 

Forslag

DIREKTE ØGET KONKURRENCEUDSÆTTELSE

REGULERING AF DET NATURLIGE MONOPOL 

EJERSKAB OG GOVERNANCE

Indhold Mulige gevinster Vigtige hensyn
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Miljømæssige standarder og sikkerhed  
for leverancer 

Benchmarking skal fremmer produktion af ydel-
ser med værdi for kunder i dynamisk perspektiv

Fokus på administrative enkle løsninger særligt 
for de mindste aktører

Undgå at overgang til nye konstruktioner  
udløser ekstraudgifter for nogle aktører

Benchmarking skal understøtte, ikke bremse, 
synergieffekter

Afkastkrav indlagt i benchmarking

Udskillelse af kommunal virksomhed  
til selskabsform
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Finde balancen mellem optimering og at give 
plads til fornuftige investeringer

Afkastloft højere end minimumskrav

Minimumskrav til faglige kompetencer  
i bestyrelser

Potentiel brug af koncessions  
og udbudsmodeller

Systematisk brug af selvstændige  
kommercielle selskaber med privat  
ejerskab til aktiviteter uden for det  
naturlige monopolområde

Omkostninger

Finansiering af systemeksport
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Hensyn til priser for forbrugere

Undgå urimeligt detaljerede krav som gør det 
svært at finde egnede kandidater givet det 
meget store antal selskaber i sektoren

Kan være dyrt og kræver evne til at udvikle  
kontraktformer med høj langtidsholdbarhed

Sikre at aktør har den nødvendige soliditet og 
faglighed til løse opgaver

Det kan være et vigtigt salgsparameter, at  
danske virksomheder har en offentlig partner, 
der kan sige god for virksomhedens leverancer

Vigtigt at sikre, at det forenes med stabile 
investeringsvilkår også for endnu- ikke modne 
teknologier så der bliver investeret i fremtiden.

Øget EU samarbejde kan være nøglen til både 
lavere omkostninger og øget stabilitet

Udvikling af nye forretningsmodeller og potentiel 
konsolidering på landsplan 

Drive selskaberne frem mod best practice i branchen

Aktører i branchen får tilskyndelse til at høste fordele ved 
samarbejde og konsolidering samt fjerne diskriminering  
mellem forskelige ejertyper

Økonomiske gevinster ved konkurrence udsættelse af flere 
opgave i sektoren

Øget fokus på muligheder for at optimere på eksisterende  
aktiver frem for nye investeringer

Ens forretningsvilkår for forskellige ejertyper

Klargør adskillelse mellem myndighedsfunktion og drifts - 
opgave og letter formentlig også samarbejde med  
andre aktører

Fortsat fokus på at de regulatorisk bestemte omkostninger  
for danske virksomheder udvikler sig holdbart i forhold til  
deres konkurrenter

Fokus på udrulning af de mest effektive grønne teknologier  
i Danmark, som også kan sælges uden for DK

Overvej om der er behov for at forbedre finansierings - 
muligheder for danske virksomheder ikke mindst i forhold  
til systemeksport

Præmiere de bedste i branchen så de fortsat har tilskyndelse  
til at optimere

Styrke selskabernes muligheder for effektiv drift ved at  
bestyrelse kan give ledelse et bedre modspil til den  
daglige ledelse

Kan øge konkurrence og sikre bedre adskillelse mellem  
myndighed og drift

Skal sikre, at det er private aktører og kapital som påtager  
sig risiko for aktiviteter som foregår i princippet fuldt  
markedsudsatte aktiviteter som eksport, rådgivning,  
udvikling af nye teknologi mv.
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DEN GRØNNE OMSTILLING


