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(herefter benævnt ”selskabet”) 

 

 
Afgørelse om prisloft for 2015 

 
 

Indledning 
 

Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter for de vandselskaber, der er 

omfattet af vandsektorloven. Vandselskaber, som både driver vand- og 

spildevandsforsyning, får fastsat et prisloft for hver forsyningsart. Pris-

loftet udmeldes som en samlet m
3
-pris. 

 

Prisloftet for 2015 fastsættes med udgangspunkt i selskabets driftsom-

kostninger i prisloftet for 2014, som prisfremskrives og reduceres med 

effektiviseringskrav. Herudover korrigeres for en række budgetterede og 

faktisk afholdte omkostninger. Prisloftet korrigeres endeligt for forskel-

len mellem selskabets faktiske indtægter i 2013 og den indtægtsramme, 

som selskabet fik fastsat i prisloftet for 2013.  

 

 

Afgørelse 
 

Forsyningssekretariatet har på baggrund af de indsendte oplysninger fra 

selskabet truffet afgørelse om selskabets prisloft gældende for 2015. 

 

Prisloftet fastsættes til 27,36 kr. pr. m
3
.  

 

Prisloftet er opgjort inklusive afgifter, men eksklusive moms. 

 

Afgørelsen er truffet i medfør af vandsektorlovens § 6, stk. 2, hvorefter 

Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter for vandselskaber, der er om-

fattet af lovens § 2, stk. 1. 

 

  

Den 30. september 2014 

Sag nr. 14/03843  
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Sagsfremstilling 
 

Selskabet er i henhold til vandsektorlovens § 2, stk. 1, omfattet af pris-

loftreguleringen.  

 

Efter prisloftbekendtgørelsens § 18, stk. 1, skulle selskabet senest den 

15. april 2014 indberette en række oplysninger til brug for fastsættelsen 

af prisloftet for 2015. 

 

Udkastet til afgørelsen blev sendt i høring den 10. september 2014 med 

to ugers høringsfrist.  

 

Selskabet har ikke afgivet høringssvar, og Forsyningssekretariatet har 

derfor truffet afgørelse i overensstemmelse med udkastet. 

 

Eventuelle ændringer er alene af sproglig/grammatisk karakter eller ud-

dybende i forhold til det allerede angivne. 

 



 3/21 

 

 

Begrundelse 
 

Forsyningssekretariatet vurderer, at det på baggrund af de foreliggende 

oplysninger er muligt at træffe afgørelse om selskabets prisloft gældende 

for 2015. 

 

Prisloftet fastsætter en ramme for de maksimale indtægter, som vandsel-

skabet må opkræve for selskabets primære aktiviteter.  

 

Prisloftet opgøres i kr. pr. m
3
, idet indtægtsrammen divideres med den 

forventede vandmængde, jf. prisloftbekendtgørelsens § 5, stk. 5. Selska-

bets indberettede debiterede vandmængde i 2013 lægges til grund for be-

regningen af prisloftet for 2015, jf. § 3, stk. 5.  

 

Selskabets afgørelse om prisloftet for 2015 er delt op, således at begrun-

delsen for de fastsatte beløb fremgår af nærværende afgørelse, mens sel-

ve beregningen af prisloftet fremgår af bilag A.  

 

På fane 1 i bilag A findes en indholdsfortegnelse for bilaget. På fane 2 

findes en opgørelse af det samlede prisloft for 2015. På de resterende fa-

ner findes opgørelserne for de enkelte dele af selskabets prisloft for 

2015. På fane 1 og 2 er der links til disse faner. Begrundelserne for de 

fastsatte beløb gennemgås enkeltvis nedenfor. 

 

 
Driftsomkostninger  
 

Ifølge prisloftbekendtgørelsens § 5, stk. 1, fastsættes de almindelige 

driftsomkostninger i prisloftet for 2015 som driftsomkostningerne i pris-

loftet for 2014 korrigeret for prisudvikling og effektiviseringskrav. 

 

Korrektion af driftsomkostningerne  

Driftsomkostningerne i prisloftet for 2014 skal ifølge § 5, stk. 1, korrige-

res for væsentlige omkostninger, som er bortfaldet siden perioden 2003-

2005 og/eller forventes at bortfalde inden 2015. Et eventuelt bortfald 

fremgår af bilag A, fane 3. 

 

Driftsomkostningerne i prisloftet for 2014 korrigeres derudover for pris-

udviklingen fra 2014 til 2015, jf. prisloftbekendtgørelsens § 32, stk. 2. 

Forsyningssekretariatet har foretaget en opgørelse af prisudviklingen, 

som fremgår af bilag 1
1
. Prisudviklingen fra 2014 til 2015 er opgjort til 

0,08 procent. Selskabets korrektion for prisudviklingen fremgår af bilag 

A, fane 3. 

 

Ifølge § 5, stk. 1, kan de pristalskorrigerede driftsomkostninger ikke fast-

sættes lavere end det, der udgør de effektive driftsomkostninger for et 

                                                 
1
 http://www.kfst.dk/Vandtilsyn/Benchmarking/Benchmarking-2015 

 

http://www.kfst.dk/Vandtilsyn/Benchmarking/Benchmarking-2015
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vandselskab i henhold til beregningerne i benchmarkingen. Selskabets 

pristalskorrigerede driftsomkostninger kan derfor blive forhøjet på bag-

grund heraf. En eventuel forhøjelse til effektivt niveau fremgår af bilag 

A, fane 3. 

 

Korrektion for generelt effektiviseringskrav 

Det fremgår endvidere af prisloftbekendtgørelsens § 5, stk. 1, at drifts-

omkostningerne reduceres som følge af det generelle effektiviserings-

krav. 

 

Det generelle effektiviseringskrav fastsættes på baggrund af den gen-

nemsnitlige produktivitetsudvikling i overensstemmelse med prisloftsbe-

kendtgørelsens § 14, stk. 1. Forsyningssekretariatet har foretaget en be-

regning af produktivitetsudviklingen, som fremgår af bilag 1. Beregnin-

gen viser, at det generelle effektiviseringskrav i prisloftet for 2015 er på 

0,44 procent. Kravet er gengivet i bilag A, fane 3. 

 

Korrektion for individuelt effektiviseringskrav 

Ifølge prisloftbekendtgørelsens § 5, stk. 1, skal driftsomkostningerne 

derudover reduceres som følge af det individuelle effektiviseringskrav.  

 

Det individuelle effektiviseringskrav fastsættes på baggrund af det be-

regnede effektiviseringspotentiale i Forsyningssekretariatets resultatori-

enterede benchmarking, jf. § 15, stk. 1. Modellen og resultaterne af 

benchmarkingen er offentliggjort på Konkurrence- og Forbrugerstyrel-

sens hjemmeside
2
, jf. § 27, stk. 2. 

 

Ved fastsættelsen af selskabets individuelle effektiviseringspotentiale fo-

retages en række trin for at sikre, at effektiviseringspotentialet er retvi-

sende. Der tages blandt andet hensyn til selskabets eventuelle særlige 

forhold samt om selskabets sammensætning af costdrivere har betydning 

for selskabets effektiviseringspotentiale. For en nærmere beskrivelse af 

benchmarkingmodellen henvises til papiret ”Resultatorienteret bench-

marking for 2015”, som ligeledes er offentliggjort på Konkurrence- og 

Forbrugerstyrelsens hjemmeside. 

 

Særlige forhold 

Selskabet har ikke angivet nogen særlige forhold. 

 

Sammensætning af costdrivere 

Forsyningssekretariatet har gennemført en analyse af betydningen af sel-

skabernes sammensætning af costdrivere i forhold til de individuelle ef-

fektiviseringspotentialer. Analysen foretages for at sikre, at en eventuel 

skæv allokering af selskabernes omkostninger på costdriverne ikke med-

fører for højt estimerede effektiviseringspotentialer.  

 

                                                 
2
 http://www.kfst.dk/Vandtilsyn/Benchmarking/Benchmarking-2015 

 

http://www.kfst.dk/Vandtilsyn/Benchmarking/Benchmarking-2015
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Analysen for prisloft 2015 viser, at der ikke er en skæv sammensætning 

af costdrivere i benchmarkingmodellen. Det vurderes derfor, at selska-

bernes sammensætning af costdrivere ikke har betydning for størrelsen af 

det individuelle effektiviseringspotentiale. Dermed er der ikke estimeret 

for høje individuelle effektiviseringspotentialer for selskaber med en 

særlig sammensætning af costdrivere. Dette kan skyldes flere ting, blandt 

andet at Forsyningssekretariatet til prisloftet for 2015 har genberegnet 

flere dele af benchmarkingmodellen og forbedret kvalitetssikringen af 

indberetningerne. En detaljeret beskrivelse af analysen samt resultaterne 

heraf kan ses i bilag 1
[1]

. 

 

Forsyningssekretariatet vil på baggrund af analysen ikke foretage en kor-

rektion for costdriversammensætningen for spildevandsselskaber i 

benchmarkingen for 2015. 

 

Samlet vurdering af det individuelle effektiviseringskrav 

Selskabets effektiviseringspotentiale er beregnet som beskrevet i papiret 

”Resultatorienteret benchmarking for 2015”. Effektiviseringspotentialet 

kan blive reduceret på baggrund af eventuelle særlige forhold og sam-

mensætning af costdrivere, jf. bilag 1 og 3. Såfremt selskabet har fået en 

sådan reduktion, fremgår det af bilag A, fane 3.  

 

Det individuelle effektiviseringskrav er beregnet på baggrund af effekti-

viseringspotentialet. Opgørelsen af selskabets individuelle effektivise-

ringskrav kan ses i bilag A, fane 3.  

 

 

Investeringer 
 

Tillæg for historiske investeringer  

Forsyningssekretariatet fastsætter tillæg for historiske investeringer på 

baggrund af værdiansættelsen i den reguleringsmæssige åbningsbalance 

pr. 1. januar 2010, som blev udarbejdet i forbindelse med fastsættelsen af 

prislofterne for 2011. Værdiansættelsen blev foretaget ud fra standardpri-

ser og standardlevetider, som fremgår af pris- og levetidskataloget, jf. 

prisloftbekendtgørelsens bilag 1.   

 

Ifølge bekendtgørelsens § 12, stk. 2 og 4, udgøres tillægget for historiske 

investeringer af de årlige standardafskrivninger. I henhold til § 12, stk. 3, 

reguleres tillægget for historiske investeringer med standardafskrivnin-

ger, der bortfalder som følge af, at anlæg er færdigafskrevet.  

 

Forsyningssekretariatet har beregnet tillægget for historiske investerin-

ger, og dette fremgår af bilag A, fane 4. Forsyningssekretariatet har lagt 

selskabets indsendte åbningsbalance, dokumentation samt eventuelle 

ændringer hertil til grund for beregningen. 

 

                                                 
[1]

 http://www.kfst.dk/Vandtilsyn/Benchmarking/Benchmarking-2015 

http://www.kfst.dk/Vandtilsyn/Benchmarking/Benchmarking-2015
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Tillæg for gennemførte investeringer i 2010 - 2013  

Forsyningssekretariatet fastsætter tillæg for de gennemførte investerin-

ger, der er gennemført efter 1. januar 2010 og frem til og med året, som 

ligger to år forud for prisloftåret, jf. bekendtgørelsens § 11, stk. 1 og 4.  

 

Tillægget for de gennemførte investeringer udgør i henhold til § 11, stk. 

2, de fremtidige årlige lineære afskrivninger af de gennemførte investe-

ringer baseret på standardlevetider og reguleres med afskrivninger, der 

bortfalder som følge af, at et anlæg er færdigafskrevet.  

 

I bilag A, fane 5 findes en oversigt over selskabets indberettede gennem-

førte investeringer i 2013. 

 

Forsyningssekretariatet har, på baggrund af selskabets indberettede inve-

steringsregnskab for året 2013 samt den tilhørende underskrevne revisor-

erklæring af 11. april 2014, vurderet de indberettede gennemførte inve-

steringer i 2013 som tillægsberettigede.  

 

Selskabet har anmodet om at levetiden på selskabets investeringer i IT 

systemer sættes til 3 år. Forsyningssekretariatet anviser denne anmod-

ning med henvisning til Forsyningssekretariatets praksis, hvor IT syste-

met tildeles en standardlevetid på 5 år.  

 

Det samlede tillæg for gennemførte investeringer i 2010, 2011, 2012 og 

2013 fremgår af bilag A, fane 5. Tillægget er baseret på standardlevetider 

svarende til summen af de lineære standardafskrivninger i de pågældende 

år. 

 

Korrektion af tillæg for planlagte investeringer vedrørende 2013 

Der foretages årligt en engangsregulering for forskelle mellem tidligere 

indregnede forventede afskrivninger fra et selskabs investeringsplan og 

faktiske beløb fra selskabets investeringsregnskab for det år, der ligger to 

år forud for prisloftåret, jf. prisloftbekendtgørelsens § 5, stk. 2.  

 

Ved engangsreguleringen tages der højde for forskellen mellem de fakti-

ske afskrivninger i 2013 og de tillæg for planlagte investeringer i 2013, 

som er givet i prisloftet for 2013 og i prisloftet for 2014. 

 

Korrektionen i prisloftet for 2015 fremgår af bilag A, fane 6. 

 

Tillæg for planlagte investeringer i 2014 og 2015  

Forsyningssekretariatet fastsætter tillæg for de planlagte investeringer på 

baggrund af de oplysninger, som vandselskaberne har indberettet for 

prisloftåret og året forud for prisloftåret, jf. prisloftbekendtgørelsens § 

10, stk. 1 og 3. Tillægget for de planlagte investeringer udgør i henhold 

til § 10, stk. 2, den budgetterede værdi af de fremtidige årlige lineære af-

skrivninger af de planlagte investeringer baseret på standardlevetider. 

Standardlevetiderne er baseret på levetiderne i pris- og levetidskataloget. 
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Forsyningssekretariatet har vurderet de indberettede planlagte investe-

ringer som tillægsberettigede. Som følge heraf modtager selskabet et til-

læg for planlagte investeringer svarende til summen af standardafskriv-

ningerne i 2014 på de planlagte investeringer i årene 2014 og 2015. 

Oversigten over de planlagte investeringer samt tillægget i prisloftet for 

2015 herfor fremgår af bilag A, fane 7. 

 

 

Øvrige omkostninger mv.  
 

Tillæg for 1:1 omkostninger i 2015  

Forsyningssekretariatet fastsætter tillæg for budgetterede 1:1 omkostnin-

ger, jf. prisloftbekendtgørelsens § 5, stk. 1. 1:1 omkostninger er ifølge § 

3, stk. 4, omkostninger, som har væsentlig betydning for selskabet, og 

som selskabet ikke selv har indflydelse på. 

 

Selskabet har indberettet følgende som 1:1 omkostninger: 

 

 Betaling til Forsyningssekretariatet: 16.500 kr.  

 Tjenestemandspensioner: 6.500.000 kr.  

 Ejendomsskatter: 2.300.000 kr.  

 Selskabsskat: 1.500.000 kr.  

 Spildevandsafgift: 4.100.000 kr.  

 Køb af varer og tjenesteydelser hos et andet prisloftreguleret vand-

selskab: 1.800.000 kr.  

 

Betalingen til Forsyningssekretariatet, tjenestemandspensioner, ejen-

domsskatter, selskabsskat og spildevandsafgift er ifølge prisloftbekendt-

gørelsens § 3, stk. 4, 1:1 omkostninger. 

 

Køb af ydelser og produkter, der er omfattet af prisloftreguleringen hos 

et andet vandselskab er ifølge prisloftbekendtgørelsens § 3, stk. 4, en 1:1 

omkostning. Selskabet har tidligere oplyst, at det drejer sig om køb af 

målerdata fra vandselskaber, som alle er omfattet af prisloftregulering. End-

videre køber selskabet rensning af spildevand af Odder Spildevand A/S, 

som er omfattet af prisloftregulering. Forsyningssekretariatet har på den 

baggrund medtaget de budgetterede omkostninger som 1:1 omkostnin-

ger. 

 

Det samlede tillæg for 1:1 omkostninger fremgår af bilag A, fane 8. 

 

Tillæg for nødvendige udgifter til revisorerklæringer samt ordinært 

medlemskab af DANVA og FVD i 2015 

Selskaberne kan få indregnet nødvendige udgifter til revisorerklæringer 

ved indberetning til Forsyningssekretariatet samt betalinger for ordinært 

medlemskab i DANVA og FVD, på samme måde som 1:1 omkostninger, 

jf. prisloftbekendtgørelsens § 3, stk. 4, sidste pkt.  

 

Selskabet har indberettet følgende omkostninger: 
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 Betaling for ordinært medlemskab af FVD/DANVA: 300.000 kr. 

 Betaling for revisorerklæringer: 25.000 kr.  

 

Det samlede tillæg for disse omkostninger fremgår af bilag A, fane 8.  

 

Korrektion ift. faktiske 1:1 omkostninger i 2013  

Der foretages årligt en engangsregulering for forskelle mellem tidligere 

indregnede budgetterede 1:1 omkostninger, tillæg for nødvendige udgif-

ter til revisorerklæringer samt ordinært medlemskab af DANVA og FVD 

og faktiske beløb i henhold til reguleringsregnskabet for prisloftsåret for 

det år, der ligger to år forud for prisloftåret, jf. prisloftbekendtgørelsens § 

5, stk. 2.  

  

Det vil sige, at der i prisloftet for 2015 foretages en korrektion for for-

skellen mellem selskabets faktiske 1:1 omkostninger i 2013, som frem-

går af selskabets reguleringsregnskab for 2013 og selskabets godkendte 

tillæg for budgetterede 1:1 omkostninger i prisloftet for 2013.  

 

Korrektionen i prisloftet for 2015 fremgår af bilag A, fane 8. 

 

Tillæg for driftsomkostninger til miljø- og servicemål i 2015  

Forsyningssekretariatet fastsætter tillæg for budgetterede driftsomkost-

ninger til nye miljø- og servicemål på baggrund af den dokumentation, 

som selskabet har fremsendt. De nærmere betingelser herfor er fastsat i 

bekendtgørelse om driftsomkostninger til gennemførelse af miljømål og 

servicemål (nr. 1048 af 13. november 2012).  

 

Selskabet har indberettet følgende budgetterede driftsomkostninger til 

miljø- og servicemål i 2015:  

 

 Klimatilpasning af Lystrup – del 1: 100.000 kr. 

 Klimatilpasning af Lystrup – del 2:           0 kr. 

 

Klimatilpasning af Lystrup – del 1 

Målet er ifølge det oplyste fastsat af Århus Kommune. 

 

Som dokumentation for målet har selskabet indsendt ansøgning om kli-

matilpasning af Lystrup – del 1. Videre har selskabet fremsendt referat af 

møde i Århus Byråd fra den 21. maj 2014 samt tillæg nr. 2 til spilde-

vandsplanen.  

 

Af den indsendte ansøgning fremgår det, at selskabet i forbindelse med 

klimatilpasningen af Lystrup, skal gennemføre 10 klimatilpasningspro-

jekter, hvoraf de 5 er medfinansieringsprojekter. 

 

Udgangspunktet for det samlede projekt er at klimatilpasse Lystrup mod 

en 100 års regnhændelse i år 2110. 
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Projektet kræver, at der gennemføres en række delprojekter/aktiviteter, 

der alle har det til fælles, at de enten forsinker/tilbageholder tag- og over-

fladevand eller leder vandet hen til områder, hvor skaderne ved over-

svømmelser er mindre.  

 

Af ansøgningen fremgår det, at selskabet ønsker at gennemføre følgende 

aktiviteter for at klimatilpasse Lystrup: 

 
- Hedeskovparken: Etablering af to bassiner, som kan håndtere 100 

års regnhændelse. 

- Lystrup Centervej: Etablering af bassin og regnbed, således at 

området kan håndtere 60 års regnhændelse.  

- Sønderskovvej: Etablering af et dige langs det eksisterende bas-

sin, således at det kan håndtere 100 års regnhændelse. 

- Hovmarksparken (øst): De grønne arealer modelleres således, at 

område kan håndtere 100 års regnhændelse.  

- Majsmarken: Det eksisterende bassin udvides, således at det kan 

håndtere 100 års regnhændelse. 

- Hovmarksparken (vest) og Hovmarken: Etablering af et trug, 

samt udbygning af eksisterende bassin, således at der kan håndte-

re en 100 års regnhændelse. 

 

Af bekendtgørelse nr. 1048 om driftsomkostninger til gennemførelse af 

miljømål og servicemål fremgår af § 2, stk. 1, at miljømål er mål, som 

opnås ved at gennemføre særlige aktiviteter til gavn for sundhed og mil-

jø, herunder mål fastsat med henblik på tilpasning til klimaændringer. 

 

Efter Forsyningssekretariatets vurdering kan omkostninger til den indbe-

rettede aktivitet anses som driftsomkostninger til opnåelse af et miljømål, 

forudsat at de nødvendige betingelser er opfyldt.  

 

Det følger af § 4, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1048 om driftsomkostninger 

til gennemførelse af miljømål og servicemål, at det er en betingelse for 

indregning af tillæg i prisloftet, at miljømålet er besluttet af enten staten 

eller kommunalbestyrelsen. 

 

Selskabet har sammen med ansøgningen fremsendt referat af møde i År-

hus Byråd fra den 21. maj 2014, hvoraf det fremgår, at tillæg nr. 2 til 

Spildevandsplan 2013-2016 godkendes. Af tillæg nr. 2 fremgår det nær-

mere, at Lystrup skal klimatilpasses med de i ansøgningen anførte tiltag.  

 

Det fremgår således af tillæg nr. 2, at Århus Kommune har besluttet at 

klimasikre Lystrup mod hhv. 50 års og 100 års regnhændelser, samt at 

Århus Vand A/S skal være projektejer på en række af disse projekter.  

 

På baggrund af det indberettede anser Forsyningssekretariatet det for do-

kumenteret, at omkostningerne medgår til opnåelse af et miljømål, idet 

der er tale om et nyt mål, som er fastsat af Århus Kommune. 
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Klimatilpasning af Lystrup – del 2 

Målet er ifølge det oplyste fastsat af Århus Kommune.  

 

Som dokumentation for målet har selskabet indsendt ansøgning om kli-

matilpasning af Lystrup – del 2. Videre har selskabet fremsendt referat af 

møde i Århus Byråd fra den 21. maj 2014 samt tillæg nr. 2 til spilde-

vandsplanen.  

 

Af den indsendte ansøgning fremgår det, at selskabet i forbindelse med 

klimatilpasningen af Lystrup, skal gennemføre 2 yderligere klimatilpas-

ningsprojekter end dem i den oprindelige fremsendte ansøgning. Det ene 

projekt skal udarbejdes som medfinansiering og det andet som miljømål.  

 

Udgangspunktet for det samlede projekt er fortsat at klimatilpasse Ly-

strup mod en 100 års regnhændelse i år 2110. 

 

Projektet kræver, at der gennemføres en række delprojekter/aktiviteter, 

der alle har det til fælles, at de enten forsinker/tilbageholder tag- og over-

fladevand eller leder vandet hen til områder, hvor skaderne ved over-

svømmelser er mindre.  

 

Af ansøgningen fremgår det, at selskabet ønsker at gennemføre følgende 

yderligere aktivitet for at klimatilpasse Lystrup: 

 

- Egå Mosevej: Etablering af nyt og større bassin, der kan håndtere 

100 års regnhændelse. 

 

Af bekendtgørelse nr. 1048 om driftsomkostninger til gennemførelse af 

miljømål og servicemål fremgår af § 2, stk. 1, at miljømål er mål, som 

opnås ved at gennemføre særlige aktiviteter til gavn for sundhed og mil-

jø, herunder mål fastsat med henblik på tilpasning til klimaændringer. 

 

Efter Forsyningssekretariatets vurdering kan omkostninger til den indbe-

rettede aktivitet anses som driftsomkostninger til opnåelse af et miljømål, 

forudsat at de nødvendige betingelser er opfyldt.  

 

Det følger af § 4, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1048 om driftsomkostninger 

til gennemførelse af miljømål og servicemål, at det er en betingelse for 

indregning af tillæg i prisloftet, at miljømålet er besluttet af enten staten 

eller kommunalbestyrelsen. 

 

Selskabet har sammen med ansøgningen fremsendt referat af møde i År-

hus Byråd fra den 21. maj 2014, hvoraf det fremgår, at tillæg nr. 2 til 

Spildevandsplan 2013-2016 godkendes. Af tillæg nr. 2 fremgår det nær-

mere, at Lystrup skal klimatilpasses med de i ansøgningen anførte tiltag.  

 

Det fremgår således af tillæg nr. 2, at Århus Kommune har besluttet at 

klimasikre Lystrup mod hhv. 50 års og 100 års regnhændelser, samt at 

Århus Vand A/S skal være projektejer på en række af disse projekter.  
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På baggrund af det indberettede anser Forsyningssekretariatet det for do-

kumenteret, at omkostningerne medgår til opnåelse af et miljømål, idet 

der er tale om et nyt mål, som er fastsat af Århus Kommune. Selskabet 

har oplyst, at projektet etableres i 2015 og idriftsættes i 2016, hvorfor der 

ikke forventes driftsomkostninger i 2015. 

 

Samlet tillæg  

Det samlede tillæg for driftsomkostninger til miljø- og servicemål frem-

går af bilag A, fane 9. 

 

Korrektion i forhold til faktiske driftsomkostninger til miljø- og ser-

vicemål i 2013 

Der foretages årligt en engangsregulering for forskelle mellem tidligere 

indregnede budgetterede driftsomkostninger til miljø- og servicemål og 

faktiske beløb i henhold til reguleringsregnskabet for prisloftsåret for det 

år, der ligger to år forud for prisloftåret, jf. prisloftbekendtgørelsens § 5, 

stk. 2.  

 

I selskabets prisloft for 2013 er der ikke givet tillæg for driftsomkostnin-

ger til miljø- og servicemål. Der foretages derfor ikke nogen korrektion 

for forskelle mellem faktiske og budgetterede driftsomkostninger til mil-

jø- og servicemål i prisloftet for 2015. 

 

Tillæg for omkostninger til medfinansiering af klimatilpasningspro-

jekter i 2015 

Spildevandsselskaber har i medfør af medfinansieringsbekendtgørelsens 

§ 2, stk. 1, mulighed for at medfinansiere kommunale og private projek-

ter til håndtering af tag- og overfladevand i og på veje, vandløb og rekre-

ative områder. Selskaberne kan alene afholde og indregne udgifter over 

spildevandstaksterne, som er nødvendige af hensyn til håndteringen af 

tag- og overfladevand, jf. § 2, stk. 2.  

 

De grundlæggende betingelser for at få tillæg til prisloftet for medfinan-

siering af et klimatilpasningsprojekt fremgår af medfinansieringsbe-

kendtgørelsen og Forsyningssekretariatets vejledning herom
3
. Selskabets 

godkendte omkostninger til medfinansiering indgår i prisloftet som 

driftsomkostninger til miljø- og servicemål, jf. § 15. 

 

Selskabet har ansøgt om tillæg til prisloftet for 2015 for omkostninger til 

medfinansiering af følgende klimatilpasningsprojekt: 

 

 Projekt 1: Lystrup – del 2 

 

Nedenfor gennemgås de forskellige betingelser i medfinansieringsbe-

kendtgørelsen, og det vurderes, om projektet opfylder disse betingelser.  

 

                                                 
3
 http://www.kfst.dk/Vandtilsyn/Klimatilpasning 

 

http://www.kfst.dk/Vandtilsyn/Klimatilpasning
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Projektbeskrivelse for det alternative projekt 

Det følger af bekendtgørelsens § 6, stk. 1, nr. 1, at selskabets ansøgning 

om medfinansiering af et alternativt klimatilpasningsprojekt skal inde-

holde en beskrivelse af det valgte projekt. 

 

Projektet indeholder to delprojekter, der, sammen med de 10 delprojekter 

der blev godkendt i prisloftet for 2014, skal klimatilpasse Lystrup. Det 

ene delprojekt ansøges som medfinansieringsprojekt og det andet som 

miljømål. Nærværende afsnit behandler alene medfinansieringsprojektet.  

 

Projektet er beliggende i vandløb i landzone. Dette har selskabet doku-

menteret i den indsendte ansøgning af 15. april 2014. Projektet er indgået 

mellem selskabet og Århus Kommune, der er projektejer. 

 

Projektets formål og tiltag 

Det fremgår af det indsendte, at en klimatilpasning af Lystrup kræver 12 

delprojekter, der alle forsinker/tilbageholder regnvand eller leder regn-

vandet hen til områder, hvor skaderne ved oversvømmelse er mindre, 

f.eks. marker.  

 

I normale nedbørssituationer kan det rørlagte vandløb håndtere vand-

mængderne, men vandløbet har ikke kapacitet til skybrudshændelser. 

Vandet ønskes derfor forsinket og tilbageholdt, således at husene på det 

lavliggende areal Elsted Byvej ikke oversvømmes.  

 

Delprojektet omfatter etablering af et dige langs markarealet og et over-

løb til Lystrupvej. Diget skal tilbageholde en større mængde vand på 

marken, således at vandet forsinkes, og risikoen for oversvømmelse ned-

bringes.  

 

Projektets serviceniveau og levetid 

Serviceniveauet for delprojektet er en 30 års regnhændelse, og projektet 

har efter det oplyste en levetid på 75 år. 

 

Det er Forsyningssekretariatets vurdering, at projektbeskrivelsen opfyl-

der betingelserne i medfinansieringsbekendtgørelsen, idet selskabet har 

beskrevet projektets formål, konkrete tiltag, levetid og serviceniveau.  

 

Budget for det alternative projekt 

Selskabets ansøgning skal ifølge § 6, stk. 1, nr. 1, indeholde et budget for 

det alternative projekt fordelt på omkostninger til investeringer, drift og 

vedligeholdelse. Der skal derudover indsendes en begrundet fordeling af 

omkostningerne mellem selskabet og projektejer. Fordelingen sker efter 

§ 3 eller § 4, afhængigt af projektets placering. 

 

Selskabet har fordelt omkostningerne efter § 3, hvilket medfører, at sel-

skabet afholder alle meromkostninger, der er nødvendige for projektets 

håndtering af tag- og overfladevand.  
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Vedr. fordeling af anlægsomkostningerne 

Det fremgår af det indsendte, at de samlede anlægsomkostninger til kli-

matilpasningsprojektet budgetteres til at udgøre 475.518 kr. Omkostnin-

gerne fordeler sig efter det oplyste således: 

 

Anlægspost Samlet pris (i kr.) 

Etablering af dige 20.000 

Strukturskade 15.246 

Bygværk 20.000 

Regulator 20.000 

Ledningsarbejder 255.000 

Forundersøgelser 49.533 

Arbejdsplads  29.720 

Uforudsete udgifter 33.022 

Projektering  33.022 

I alt 475.518 

Årlige driftsomkostninger 6.604 

Erstatning ved oversvømmelse af arealer 16.511 

 

Det fremgår af det indsendte, at alle omkostningerne afholdes af selska-

bet, idet de relateres til den alternative klimafunktion.  

 

Det er Forsyningssekretariatets vurdering, at anlægsbudgettet for det al-

ternative projekt og fordelingen af omkostningerne opfylder betingelser-

ne i medfinansieringsbekendtgørelsen.  

 

Vedr. fordeling af driftsomkostningerne 

Projektet vil ifølge det indsendte medføre årlige driftsomkostninger på 

6.604 kr. Driftsomkostningerne omfatter friholdelse og kontrol af ele-

menter, der kan tilstoppe reguleringen og overløbsbygværket, samt græs-

slåning og rydning af det nye dige. Det skal hertil bemærkes, at selskabet 

alene kan medfinansiere de meromkostninger ved græsslåning, der er 

nødvendige af hensyn til projektet håndtering af tag- og overfladevand. 

Almindelig vedligeholdelse er således ikke omfattet.  

 

I tilfælde af, at det private markareal skal oversvømmes, skal der betales 

en erstatning på 16.511 kr. Denne omkostning kan efter Forsyningsse-

kretariatets vurdering medfinansieres af selskabet.  

 

Det er Forsyningssekretariatets vurdering, at driftsbudgettet for det alter-

native projekt og fordelingen af omkostningerne opfylder betingelserne i 

medfinansieringsbekendtgørelsen.  

 

Samlet vurdering 

Det er Forsyningssekretariatets vurdering, at budgettet for det alternative 

projekt opfylder betingelserne i medfinansieringsbekendtgørelsen. 
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Beskrivelse af og økonomisk overslag for sædvanlig afhjælpning  

Selskabet skal ifølge bekendtgørelsens § 6, stk. 1, nr. 1, og § 6, stk. 2, 

indsende en overslagsberegning af omkostningerne til den billigst mulige 

løsning ved sædvanlig afhjælpning, som opfylder det samme serviceni-

veau som det alternative projekt. Beregningen bruges til at vurdere det 

alternative projekts omkostningseffektivitet. 

 

Selskabet har oplyst, at den billigst mulige sædvanlige afhjælpningsløs-

ning med samme serviceniveau som det alternative projekt ville bestå i 

etablering af 25 km hovedledning og 658 brønde. Løsningen ville med-

føre anlægsomkostninger på 106.478.151 kr., og de årlige driftsomkost-

ninger ville være 89.640 kr.  

 

Forsyningssekretariatet finder, at selskabet har sandsynliggjort de oplyste 

omkostninger til den beskrevne sædvanlige afhjælpning tilstrækkeligt. 

Forsyningssekretariatet lægger til grund, at den beskrevne løsning vil 

opnå samme serviceniveau som det alternative klimaprojekt.  

 

Beregning af omkostningseffektivitet 

Det er ifølge medfinansieringsbekendtgørelsens § 6 og betalingslovens § 

1, stk. 5, en betingelse for godkendelse, at det alternative projekt er om-

kostningseffektivt. Ifølge bekendtgørelsens § 6, stk. 2, skal sammenlig-

ningen af det alternative projekt og den sædvanlige afhjælpningsløsning 

ske ved at opgøre og sammenligne nutidsværdierne af projekterne. For-

syningssekretariatet sammenligner de to projekter ved at bruge den årlige 

ækvivalente annuitetsmetode (Equivalent Annual Annuity, EAA).  

 

Til sandsynliggørelse af selskabets forventede effektive lånerente ved 

den billigst mulige sædvanlige afhjælpningsløsning har selskabet ind-

sendt et lånetilbud fra KommuneKredit. Forsyningssekretariatet vurde-

rer, at den valgte forventede lånerente er tilstrækkeligt begrundet.   

 

Forsyningssekretariatet har foretaget en EAA-beregning for de to projek-

ter, som viser, at den årlige ækvivalente annuitet for den sædvanlige af-

hjælpningsløsning er – 2.425.996kr., og at den årlige ækvivalente annui-

tet for det alternative klimaprojekt er – 17.140 kr. Se vedlagte EAA-

beregning (Bilag A, fane 14). Forsyningssekretariatets EAA-beregning 

adskiller sig fra selskabets, idet selskabet har medtaget tilskud til an-

lægsomkostninger i 75 år og ikke i 25 år, hvilket er afdragsperioden, jf. 

aftalen mellem selskabet og kommunen.  

 

På baggrund af de indsendte oplysninger og foretagne beregninger er det 

Forsyningssekretariatets vurdering, at det alternative projekt er mest om-

kostningseffektivt, idet den årlige ækvivalente annuitet for det alternative 

klimaprojekt er højere end annuiteten for den sædvanlige afhjælpnings-

løsning. 
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Kommunal beslutning og risikokortlægning  

Det alternative klimaprojekt skal ifølge bekendtgørelsens § 8 anses som 

hensigtsmæssigt og omkostningseffektivt fra kommunal side.  

 

Selskabet har fremsendt referat af møde i Århus Byråd fra den 21. maj 

2014, hvoraf det fremgår, at tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-2016 

godkendes. Af tillæg nr. 2 fremgår det nærmere, at Lystrup skal klimatil-

passes med de i ansøgningen anførte tiltag.  

 

Forsyningssekretariatet vurderer, at betingelsen om den kommunale be-

slutning er opfyldt. 

 

Projektet skal endvidere opfylde bekendtgørelsens § 9. Det følger af § 9, 

at spildevandsselskaber fra den 1. januar 2015 alene kan medfinansiere 

projekter i det omfang, den kommunale risikokortlægning har påvist be-

hov for afhjælpning. Bestemmelsen gælder for alle projekter, der igang-

sættes efter den 1. januar 2015.  

 

Forsyningssekretariatet vurderer, at betingelsen om den kommunale risi-

kokortlægning er opfyldt. 

 

Aftale mellem selskab og projektejer 

Det følger af bekendtgørelsens § 12, at spildevandsselskabet og projekt-

ejer skal indgå en aftale om det alternative projekt.  

 

Selskabet har fremsendt underskrevet aftale af 10. april 2014 indgået 

mellem selskabet og Århus Kommune, hvoraf projektbeskrivelsen og 

omkostningerne til projektet fremgår. Det fremgår videre, at anlægsom-

kostningerne af kommunen finansieres med et lån og afdrages over en 

periode på 25 år. 

 

Aftalen er i overensstemmelse med selskabets indberetning.  

 

Afdragene er opgjort nedenfor (i kr.) og afspejler, hvilke omkostninger 

selskabet kan indberette tillæg for i afdragsperioden: 

 

Selskabet 

År Anlægsomk. Driftsomk. 

2015 22.867 kr. 0 kr. 

2016 - 2039 22.867 kr. 6.604 kr. 

2040 - 2090 0 kr. 6.604 kr. 

 

Det er Forsyningssekretariatets vurdering, at aftalen opfylder de i § 12 

oplistede kriterier, idet aftalen indeholder oplysninger om projektet, om 

de forventede omkostninger og fordelingen af disse mellem parterne.   

 

Samlet vurdering 

Det er Forsyningssekretariatets samlede vurdering, at det alternative pro-

jekt opfylder betingelserne i medfinansieringsbekendtgørelsen, hvorfor 
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selskabet opnår tillæg i selskabets prisloft for 2015 herfor. Tillægget til 

prisloftet for 2015 fremgår af bilag A, fane 10.  

 

Indberetning og efterregulering i fremtidige prislofter 

Selskabet skal ved fremtidige prisloftindberetninger indberette de bud-

getterede omkostninger til det alternative projekt for det enkelte pris-

loftår. Selskabets andel af anlægsomkostningerne skal indberettes i den 

aftalte afdragsperiode og selskabets andel af driftsomkostningerne skal 

indberettes, så længe selskabet skal betale til driften af projektet. 

 
Selskabet skal endvidere ved indberetningen til reguleringsregnskabet i 

prisloftet for 2017 indberette de faktiske omkostninger, som selskabet 

har betalt til projektejer i 2015. Såfremt de faktisk afholdte omkostninger 

overstiger de budgetterede omkostninger, skal selskabet begrunde dette 

ved indberetningen. Der henvises i denne forbindelse til medfinansie-

ringsbekendtgørelsens § 12, nr. 3. 

 

Tidligere godkendte projekter 

Forsyningssekretariatet har tidligere godkendt et eller flere medfinansie-

ringsprojekter i selskabets prisloft. Forsyningssekretariatet finder i over-

ensstemmelse hermed ligeledes grundlag for at tildele et tillæg til prislof-

tet for 2015 herfor. Selskabet har i indberetningen ansøgt om et lavere 

tillæg i prisloftet for 2015 for de tidligere godkendte projekter, i forhold 

til hvad der fremgik af selskabets oprindelige ansøgning. Forsyningsse-

kretariatet har efterkommet ansøgningen om reduceret tillæg. Selskabets 

tillæg i prisloftet for 2015 for tidligere godkendte projekter fremgår af bi-

lag A, fane 10.  

 

Korrektion i forhold til faktiske driftsomkostninger til medfinansie-

ring af klimatilpasningsprojekter i 2013 

Selskabets omkostninger til medfinansiering af klimatilpasningsprojekter 

reguleres på samme måde som driftsomkostninger til miljø- og service-

mål.   

 

Det vil sige, at der i prisloftet for 2015 foretages en korrektion for for-

skellen mellem selskabets faktiske omkostninger til medfinansiering af 

klimatilpasningsprojekter i 2013, som fremgår af selskabets regulerings-

regnskab for 2013, og selskabets godkendte tillæg for budgetterede om-

kostninger til medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i prisloftet for 

2013. 

 

Korrektionen i prisloftet for 2015 fremgår af bilag A, fane 10. 

 

Tillæg/fradrag for nettofinansielle poster i 2015  

Prisloftet skal efter prisloftbekendtgørelsens § 5, stk. 1, korrigeres for 

selskabets budgetterede nettofinansielle indtægter og udgifter. Korrekti-

onen beregnes som et fradrag eller tillæg til prisloftet.  
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Beløbet for selskabets nettofinansielle poster beregnes som værdien af 

selskabets finansielle udgifter og gebyrer fratrukket dets finansielle ind-

tægter. 

 

Det samlede beløb for nettofinansielle poster fremgår af bilag A, fane 11. 

 

Korrektion ift. faktiske nettofinansielle poster i 2013  

Der foretages årligt en engangsregulering for forskelle mellem tidligere 

indregnede forventede nettofinansielle poster og faktiske beløb i henhold 

til reguleringsregnskabet for prisloftsåret for det år, der ligger to år forud 

for prisloftåret, jf. prisloftbekendtgørelsens § 5, stk. 2.  

 

Korrektionen i prisloftet for 2015 fremgår af bilag A, fane 11. 

 

 

Historisk over- eller underdækning 
 

Tillæg/fradrag for over- eller underdækning til og med 2010  

I prislofterne for 2011 og 2012 er selskabets over- eller underdækning 

opgjort frem til og med 31. december 2010, hvorefter selskabet blev om-

fattet af prisloftreglerne.  

 

En oversigt over den opgjorte over- eller underdækning fremgår af bilag 

A, fane 12. Der indregnes samme beløb i prisloftet for 2015 fra den op-

gjorte over- eller underdækning frem til og med 31. december 2010, som 

blev indregnet i prisloftet for 2014. Beløbet fremgår af opgørelsen i bilag 

A, fane 12. 

 

 

Korrektion i forhold til tidligere indtægtsramme  
 

Korrektion for overholdelse af indtægtsrammen i prisloftet for 2013  

Forsyningssekretariatet foretager en kontrol med overholdelsen af sel-

skabets tidligere udmeldte indtægtsramme, jf. prisloftbekendtgørelsens § 

5, stk. 2. 

 

Prisloftet for 2015 korrigeres derfor for forskellen mellem selskabets fak-

tiske indtægter og indtægtsrammen i prisloftet for 2013, jf. § 6
4
. Dette 

omfatter også en korrektion for en eventuelt ikke anvendt del af likvidite-

ten fra investeringstillæggene i 2013.  

 

Prisloftet for 2015 korrigeres derudover for eventuelt ikke opkrævede til-

læg stammende fra korrektionen med indtægtsrammen i prisloftet i 2013. 

Det betyder, at hvis selskabet i prisloftet for 2013 fik et tillæg for over-

holdelsen af indtægtsrammen for 2011 og ikke har opkrævet tillægget i 

2013, nedsættes prisloftet for 2015 med det ikke opkrævede tillæg.  

                                                 
4
 Læs mere om § 6 og korrektionen her: Forsyningssekretariatets vejledning om prisloft 2015 

 

Forsyningssekretariatets%20vejledning%20om%20prisloft%202015


 18/21 

 

 

Selskabet havde i 2013 et ikke opkrævet tillæg stammende fra 2011. 

Korrektionen herfor udskydes imidlertid til prisloftet for 2017. Det skyl-

des, at selskabets afgørelse om prisloftet for 2013 blev truffet senere end 

den 15. oktober 2012, og at selskabet ikke har ansøgt om, at korrektionen 

ikke skal udskydes, jf. prisloftbekendtgørelsens § 6, stk. 1, nr. 3, senest 

ændret i bekendtgørelse nr. 842 af 27. juni 2014. Med udskydelsen af 

korrektionen får selskabet mulighed for at vente med at opkræve tillæg-

get til i 2015. 
 

Korrektionen i prisloftet for 2015 for selskabets overholdelse af ind-

tægtsrammen i prisloftet for 2013 fremgår af bilag A, fane 13. Opgørel-

sen er baseret på oplysninger fra selskabets prisloft for 2013 samt de 

indberettede oplysninger i regulerings- og investeringsregnskaberne for 

2013.  

 

Hvis selskabets faktiske udgifter til investeringer i 2013 overstiger det 

samlede investeringstillæg for 2013 samt indtægter fra tilslutningsbidrag, 

erstatninger vedr. anlægsinvesteringer og salg af anlægsaktiver, justeres 

beløbet for ”ikke anvendt likviditet vedrørende investeringer i alt” i ta-

bellen i bilag A, fane 13 til 0 kr. Det skyldes, at investeringsudgifter ale-

ne kan finansieres med likviditet fra de i § 24, stk. 1, nævnte tillæg og 

indtægter.  

 

Forsyningssekretariatet har gennemgået og kontrolberegnet en række sel-

skabers opgørelser af den ekstraordinære effektiviseringsgevinst. I den 

forbindelse er Forsyningssekretariatet blevet opmærksom på, at selska-

bets ekstraordinære effektiviseringsgevinst ikke er opgjort korrekt. For-

syningssekretariatet har derfor korrigeret selskabets gevinst. Forsynings-

sekretariatet bemærker, at der er stor forskel på selskabets indberettede 

ekstraordinære effektiviseringsgevinst og den sekretariatet har beregnet. 

Selskabet bliver kontaktet angående dette. 

 

En opgørelse over selskabets eventuelle ekstraordinære effektiviserings-

gevinster findes i bilag A, fane 13. 

 

Det bemærkes, at hvis selskabet har opnået en ekstraordinær effektivise-

ringsgevinst, skal denne skal være anvendt senest 4 år efter det år, hvor 

gevinsten er indhentet, jf. § 26, stk. 3 i prisloftbekendtgørelsen. Hvis ef-

fektiviseringsgevinsten ikke anvendes inden for de 4 år, vil den frafalde, 

som vist i opgørelsen i bilag A. 
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Klagevejledning  
 

Denne afgørelse kan i henhold til vandsektorlovens § 26, stk. 2, påklages 

til Konkurrenceankenævnet efter bestemmelserne i vandsektorlovens ka-

pitel 9. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. En kla-

ge til Konkurrenceankenævnet skal indgives skriftligt til Forsyningsse-

kretariatet af de klageberettigede efter lovens § 27. Forsyningssekretaria-

tet sender umiddelbart efter klagefristens udløb klagen til Konkurrence-

ankenævnet ledsaget af den påklagede afgørelse og det materiale, der er 

indgået i sagens bedømmelse.  

 

De klageberettigede er ifølge § 27, stk. 1, adressaten for afgørelsen. Of-

fentlige myndigheder samt lokale og landsdækkende foreninger og orga-

nisationer kan under visse forudsætninger være klageberettigede for så 

vidt angår spørgsmål om natur og miljø. Der henvises til vilkårene i § 27, 

stk. 1. Konkurrenceankenævnet kan efter bestemmelsens stk. 2 kræve, at 

foreninger og organisationer, jf. stk. 1, dokumenterer deres klageberetti-

gelse ved at indsende vedtægter eller på anden måde.  

 

Konkurrenceankenævnet opkræver et gebyr på 5.000 kr. for at behandle 

en klage og fastsætter frist for dets indbetaling. Betalingen skal ske di-

rekte til Konkurrenceankenævnet. 

 

Forsyningssekretariatets afgørelser om prislofter kan ifølge vandsektor-

lovens § 29, stk. 2, ikke indbringes for domstolene, før Konkurrencean-

kenævnets endelige afgørelse foreligger.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

Forsyningssekretariatet                                                                                

tet                                                                                              

 

 

 

 

 

v/ Filip M. Sundram 

 

 

 

 

 

 
  



 20/21 

 

 

Uddrag af reglerne 
 
Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter for vand- og spildevandssel-

skaber, der er omfattet af lov nr. 469 af 12. juni 2009 om vandsektorens 

organisering og økonomiske forhold (vandsektorloven) med senere æn-

dringer. Afgørelsen er således truffet i medfør af vandsektorlovens § 6, 

stk. 2.  

 

Der er fastsat nærmere regler om prislofterne i bekendtgørelse nr. 122 af 

8. februar 2013 om prisloftregulering mv. af vandsektoren (prisloft-

bekendtgørelsen).  

 

Ifølge prisloftbekendtgørelsens § 5, stk. 1, fastsættes driftsomkostninger-

ne i prisloftet for 2015 som driftsomkostningerne i prisloftet for 2014 

korrigeret for effektiviseringskrav og prisudvikling, jf. § 32. 

 

Herefter korrigeres for afvikling af selskabets over- eller underdækning 

og tillæg af forventede 1:1 omkostninger, forventede driftsomkostninger 

til miljø- og servicemål, forventede nettofinansielle poster, tillæg for 

planlagte investeringer, tillæg for gennemførte investeringer, tillæg for 

historiske investeringer, forventet bortfald af væsentlige omkostninger 

siden 2003-2005, samt fradrag af et generelt og et individuelt effektivise-

ringskrav. 

 

Endvidere skal der i henhold til bekendtgørelsens § 5, stk. 2, korrigeres 

for en årlig engangsregulering som følge af forskelle mellem tidligere 

indregnede forventede afskrivninger fra investeringsplanen og faktiske 

beløb fra investeringsregnskabet for det år, der ligger to år forud for pris-

loftåret.  

 

Desuden foretages en årlig engangsregulering for forskellen mellem sel-

skabets faktiske indtægter og indtægtsrammen, jf. § 6, i det år, der ligger 

to år forud for prisloftåret. I prisloftbekendtgørelsens § 6, stk. 1, fremgår 

nærmere regler om, hvilke beløb, der tilsammen ikke må overstige den 

maksimale ramme for et vandselskabs primære indtægter. Det er denne 

bestemmelse, der definerer, hvorledes korrektionen for overholdelsen af 

indtægtsrammen i foregående prisloft skal ske.  

 

Endvidere korrigeres i prisloftet for forskellen mellem tidligere indreg-

nede forventede beløb for driftsomkostninger til opnåelse af miljø- og 

servicemål, 1:1 omkostninger samt nettofinansielle poster og de faktiske 

beløb i henhold til reguleringsregnskabet for året to år forud for prislofts-

året, jf. dog § 9, stk. 2, og § 13. Endelig korrigeres for forskellen mellem 

tidligere indregnede forventede beløb til øgede driftsomkostninger, jf. § 

8, stk. 2 og 3, og de faktiske afholdte udgifter, jf. § 25, jf. prisloftbe-

kendtgørelsens § 5, stk. 2. 
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Ved fastsættelsen af prisloftet kan kun indregnes relevante udgifter, om-

kostninger og indtægter fra aktiviteter omfattet af § 1, stk. 2, jf. § 5, stk. 

4. 

 

Det fremkomne beløb udgør selskabets indtægtsramme, som til sidst di-

videres med den debiterede vandmængde i 2013 for at få selskabets pris-

loft for 2015 opgjort i kr. pr. m
3
, jf. § 5, stk. 5.  

 

Af § 6, stk. 2, fremgår nærmere om muligheden for at få en for selska-

bets indtægtsramme betydelig indtægt indregnet i prisloftet. Dette kan i 

særlige tilfælde ske over en periode på op til 5 år, gældende fra det føl-

gende års prisloft.  

 

For uddybning af ovenstående henvises til Forsyningssekretariatets vej-

ledninger om prisloftet og benchmarkingen i 2015.  

 

Vandselskaberne skal efter prisloftbekendtgørelsens § 18, stk. 1, senest 

den 15. april hvert år indsende de nødvendige oplysninger til brug for 

Forsyningssekretariatets fastsættelse af prisloftet for det efterfølgende år. 

Forsyningssekretariatet fastsætter i den forbindelse hvilke oplysninger og 

data, der er nødvendige, jf. § 18, stk. 2. 

 

Hvis et vandselskab ikke indsender de fornødne oplysninger til Forsy-

ningssekretariatet til brug for fastsættelse af prisloftet, kan Forsyningsse-

kretariatet i henhold til § 7 skønsmæssigt fastsætte de manglende oplys-

ninger.  

 

Forsyningssekretariatet skal senest den 15. september hvert år sende ud-

kastet til vandselskabets prisloft for det følgende år i høring hos vandsel-

skabet. Høringsfristen er 2 uger, jf. bekendtgørelsens § 19, stk. 1. Forsy-

ningssekretariatet skal senest den 15. oktober hvert år træffe afgørelse 

om vandselskabets prisloft for det følgende år, jf. § 19, stk. 2.  

 

 

 


