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Afgørelse om prisloft for 2014 

 
 

Indledning 
 

Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter for de vand- og spildevands-

selskaber, der er omfattet af vandsektorloven. Prisloftet fastsætter en 

ramme for de maksimale indtægter, som vandselskabet må opkræve for 

selskabets primære aktiviteter. Prisloftet udmeldes som en samlet m
3
-

pris. 

 

Prisloftet for 2014 fastsættes med udgangspunkt i selskabets almindelige 

driftsomkostninger, som beregnet i prisloftet for 2013, og korrigeres med 

et indeks for omkostningsudviklingen, et generelt og et individuelt effek-

tiviseringskrav samt en række budgetterede omkostninger mv.  

 

Herudover korrigeres prisloftet blandt andet for forskelle mellem selska-

bets faktiske indtægter i 2012 og den indtægtsramme, som selskabet fik 

fastsat i prisloftet for 2012.  

 

 

Afgørelse 
 

Forsyningssekretariatet har truffet afgørelse om prisloftet for Solrød 

Spildevand A/S gældende for 2014. 

 

Prisloftet fastsættes til 42,32 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 vand- og spildevandssel-

skaber, der er omfattet af lovens § 2, stk. 1. 

 

 

 

 

 

Den 19. december 2013 

Sag nr. 13/04860   
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Sagsfremstilling 
 

Solrød Spildevand A/S er et kommunalt ejet forsyningsselskab, som har 

til formål at servicere mindst 10 ejendomme. Selskabet er derfor i hen-

hold til vandsektorlovens § 2, stk. 1, omfattet af prisloftreguleringen. 

 

Efter prisloftbekendtgørelsen skulle selskabet senest den 15. april 2013 

indberette en række oplysninger til brug for fastsættelsen af prisloftet for 

2014, jf. § 18, stk. 1.  

 

Udkastet til afgørelsen blev oprindeligt sendt i høring den 13. september 

2013 med to ugers høringsfrist.  

 

Den 19. september 2013 afsagde Konkurrenceankenævnet kendelse i 8 

principielle prøvesager vedrørende de korrigerede prislofter for 2012 og 

prislofterne for 2013. På baggrund heraf har Forsyningssekretariatet truf-

fet korrigerede afgørelser om prislofterne for 2012 og 2013, hvilket har 

betydning for selskabets prisloft for 2014. Selskabet modtager derfor ud-

kastet til prisloftet for 2014 i høring på ny.  

 

I det omfang selskabet har indsendt høringssvar til det tidligere frem-

sendte udkast til afgørelsen om prisloftet for 2014, har Forsyningssekre-

tariatet i det korrigerede udkast foretaget en vurdering af selskabets be-

mærkninger heri.  

 

Selskabets korrigerede udkast til afgørelsen blev sendt i ny høring den 

27. november 2013 med to ugers høringsfrist. 

 

Selskabet har afgivet høringssvar inden for fristen. Forsyningssekretaria-

tet henviser til selskabets afgørelse om det nye korrigerede prisloft for 

2012 for bemærkninger hertil.  

 

Eventuelle andre ændringer er alene af sproglig/grammatisk karakter el-

ler uddybende i forhold til det allerede angivne. 
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Begrundelse 
 

Forsyningssekretariatet vurderer, at det på baggrund af de foreliggende 

oplysninger er muligt at træffe afgørelse om selskabets prisloft gældende 

for 2014. 

 

Selskabets prisloft for 2014 er beregnet i følgende tabel: 

 

Driftsomkostninger     

Korrigerede driftsomkostninger i prisloftet for 2013 10.618.709  kr.  

Bortfald af væsentlige omkostninger 0 kr. 

Korrektion for prisudvikling 159.281 kr. 

Forhøjelse til effektivt niveau 602.993 kr. 

Korrektion for generelt effektiviseringskrav 0 kr. 

Korrektion for individuelt effektiviseringskrav -0 kr. 

Driftsomkostninger i alt 11.380.983 kr. 11.380.983 kr. 

Investeringer     

Tillæg for historiske investeringer 16.094.284 kr.  

Tillæg for gennemførte investeringer i 2010-2012 826.688 kr. 

Korrektion af tillæg for planlagte investeringer vedrørende 2012   337.974 kr. 

Tillæg for planlagte investeringer i 2013 og 2014 1.089.300 kr. 

Investeringstillæg i alt* 18.348.246 kr. 18.348.246 kr. 

Øvrige omkostninger mv.     

Tillæg for 1:1 omkostninger i 2014 699.000 kr.  

Tillæg vedr. revisorerklæringer og DANVA/FVD-kontingent 85.000 kr. 

Korrektion ift. faktiske 1:1 omkostninger i 2012 -319.275 kr. 

Tillæg for driftsomkostninger til miljø- og servicemål i 2014 1.150.000 kr. 

Tillæg for omkostninger til medfinansiering af klimatilpas-

ningsprojekter 

135.782 kr. 

Korrektion ift. faktiske driftsomk. til miljø- og servicemål 2012 0 kr. 

Tillæg/fradrag for nettofinansielle poster i 2014 150.000 kr. 

Korrektion ift. faktiske nettofinansielle poster i 2012 -42.182 kr. 

Øvrige udgifter mv. i alt 1.858.325 kr. 1.858.325 kr. 

Korrektion i forhold til tidligere indtægtsramme      

Korrektion for overholdelse af indtægtsramme i prisloft 2012 4.780.574 kr. 4.780.574 kr. 

Samlede prisloft     

Indtægtsramme i 2014  36.368.128 kr. 

Debiteret vandmængde 2012 859.291 m3 

Prisloft 2014  42,32 kr. pr. m
3
 

*Bemærk, at der ved kontrollen med overholdelsen af prisloftet for 2012 - som foreta-

ges i dette prisloft for 2014 - kan opstå en korrektion, som får betydning for den samle-

de størrelse af selskabets investeringsmidler i prisloftet for 2014. Hvis dette er tilfældet, 

vil det fremgå af afsnittet ”Korrektion for overholdelse af indtægtsramme i prisloft 

2012” nedenfor.    

 

Begrundelserne for de fastsatte beløb i tabellen gennemgås enkeltvis i 

det følgende.  
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Selskabet gøres opmærksom på bestemmelsen i prisloftbekendtgørelsens 

§ 24, stk. 1, hvor det fremgår, at selskabet alene kan anvende den likvidi-

tet, som tillæggene for planlagte, gennemførte og historiske investeringer 

og supplerende investeringstillæg samt korrektionen for gennemførte in-

vesteringer giver anledning til, jf. § 5, stk. 2, og §§ 10-12:  

 til finansiering af udgifter til tillægsberettigede investeringer,  

 til køb af grunde,  

 til bortskaffelse af aktiver, der er taget ud af drift og reetablering 

som følge heraf, samt  

 til delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidrag ved etablering af al-

ternativ bortskaffelse af tag- og overfladevand.  

 

Herudover kan likviditeten fra tilslutningsbidrag og salg af anlægsakti-

ver, jf. § 21, stk. 4, samt ekstraordinære effektiviseringsgevinster jf. § 26 

stk. 2, ud over finansiering af tillægsberettigede investeringer også an-

vendes:  

 til køb af grunde,  

 til bortskaffelse af aktiver, der er taget ud af drift, og reetablering 

som følge heraf, samt  

 til delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidrag ved etablering af al-

ternativ bortskaffelse af tag- og overfladevand. 

 

 
Driftsomkostninger  
 

Korrigerede driftsomkostninger i prisloftet for 2013 

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

driftsomkostninger i prisloftet for 2014 som driftsomkostningerne i pris-

loftet for 2013 korrigeret for effektiviseringskrav. 

 

Da driftsomkostningerne ikke kan fastsættes lavere end de effektive 

driftsomkostninger som følger af beregningerne i benchmarkingen, kan 

selskabets driftsomkostninger i prisloftet for 2013 være forhøjet på bag-

grund heraf. Herudover kan driftsomkostningerne være forhøjet på bag-

grund af ansøgninger herom fra selskabet.  

    

De korrigerede driftsomkostninger for prisloftet for 2013 opgøres således 

til: 

 

Selskabets korrigerede driftsomkostninger i prisloftet for 2013 

Korrigerede driftsomkostninger i prisloftet for 2012 10.533.049 kr. 

Prisfremskrivning 3,1 pct. 326.525 kr. 

Generelt effektiviseringskrav 0 pct. 0 kr. 

Individuelt effektiviseringskrav -240.864 kr. 

Korrigerede driftsomkostninger i prisloftet for 2013 10.618.709  kr. 

 

Bortfald af væsentlige omkostninger 

Udgangspunktet for prisloftet for 2014 skal ifølge prisloftbekendtgørel-

sens § 5, stk. 1, korrigeres for væsentlige omkostninger, som selskaberne 



 

 

5/38 

 

 

har haft i perioden 2003-2005, men som er bortfaldet eller forventes at 

bortfalde inden 2014. 

 

Selskabet har ikke indberettet væsentlige omkostninger, som er bortfal-

det inden 2014. 

 

Korrektion for prisudvikling 

De korrigerede driftsomkostninger i prisloftet for 2013 korrigeres for 

prisudviklingen fra 2013 til 2014, jf. prisloftbekendtgørelsens § 32, stk. 

2. Korrektionen for prisudviklingen sker, efter der er foretaget en even-

tuel korrektion for et bortfald af væsentlige omkostninger fra perioden 

2003-2005, som beskrevet i det foregående afsnit.     

 

Prisudviklingen er udregnet ved en vægtning af nedenstående prisindeks 

fra Danmarks Statistik, jf. prisloftbekendtgørelsens § 32, stk. 1: 

 Omkostningsindeks for anlæg (BYG 6, undergruppen ”Jordar-

bejde mv.”) vægtes 35 pct. 

 Omkostningsindeks for anlæg (BYG 6, undergruppen ”Asfaltar-

bejde”) vægtes 15 pct. 

 Byggeomkostningsindeks for boliger (BYG 4) vægtes 30 pct. 

 Prisindeks for indenlandsk vareforsyning (PRIS 11, undergrup-

pen ”Andre maskiner og apparater”) vægtes 20 pct. 

 

I beregningen til brug for prisloftet for 2014 anvendes prisudviklingen 

fra ultimo 2011 til ultimo 2012, som er det senest tilgængelige kalender-

år.  

 

Prisudviklingen fra 2013 til 2014 kan på den baggrund opgøres til 1,5 

pct., jf. tabellen nedenfor. Det betyder, at de korrigerede driftsomkost-

ninger i prisloftet for 2013 skal ganges med 1,015 for at få driftsomkost-

ningerne i 2014-priser. 

 

Opgørelse af prisindeks 

Opgørelsestidspunkt  ultimo 2011 ultimo 2012 

BYG 6: Jordarbejde mv. (35 pct.) 100,0 100,7 

BYG 6: Asfaltarbejde (15 pct.)  100,0 100,1 

BYG 4: Byggeomkostningsindeks for boliger (30 pct.)  100,0 102,4 

PRIS 11: Andre maskiner og apparater (20 pct.)  100,0 102,7 

Vægtet indeks 

(0,35*100,7+0,15*100,1+0,3*102,4+0,2*102,7)  
100,0 101,5 

Kilde: Forsyningssekretariatets beregning baseret på tal fra Danmarks Statistiks ”BYG 6: Omkostningsindeks for anlæg ef-

ter art og indekstype” (undergrupperne ”Jordarbejde mv.” samt ”Asfaltarbejde”), ”BYG 4: Byggeomkostningsindeks for bo-

liger efter hovedindeks, delindeks og art” (hovedindekset ”Byggeomkostningsindeks for boliger”, delindekset ”Byggeom-

kostningsindeks i alt” og art ”I alt”) og ”PRIS 11: Prisindeks for indenlandsk vareforsyning efter varegruppe” (varegruppen 

”Andre maskiner og apparater” under gruppe 84). 
 

Den samlede korrektion for prisudviklingen kan således opgøres til 

159.281 kr., svarende til 1,5 pct. af 10.618.709 kr. De pristalskorrigerede 

driftsomkostninger kan således opgøres til 10.777.990 kr. (1,015* 

10.618.709 kr.). 
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Forhøjelse til effektivt niveau iht. benchmarkingen 

Ifølge prisloftbekendtgørelsens § 5, stk. 1, kan de pristalskorrigerede 

driftsomkostninger ikke fastsættes lavere end det, der udgør de effektive 

driftsomkostninger for et vandselskab i henhold til beregningerne i 

benchmarkingen. 

 

De effektive driftsomkostninger for selskabet udgør 11.380.983 kr. De 

pristalskorrigerede driftsomkostninger for selskabet er lavere end de ef-

fektive driftsomkostninger for selskabet. De pristalskorrigerede drifts-

omkostninger forhøjes derfor med 602.993 kr. (11.380.983-10.777.990 

kr.) til 11.380.98 kr. 

 

Korrektion for generelt effektiviseringskrav 

For at sikre at hvert vandselskab løbende øger sin effektivitet i takt med, 

at produktiviteten og effektiviteten øges i andre erhverv, skal selskabet 

leve op til et generelt effektiviseringskrav. Det fremgår således af pris-

loftbekendtgørelsens § 5, stk. 1, at prisloftet korrigeres med fradrag af et 

generelt effektiviseringskrav. 

 

Det generelle effektiviseringskrav er baseret på den generelle produktivi-

tetsudvikling i dansk erhvervsliv (indgår i effektiviseringskravet med 70 

pct.) og på udviklingen inden for bygge- og anlægssektoren (indgår i ef-

fektiviseringskravet med 30 pct.), jf. prisloftbekendtgørelsens § 14, stk. 

1.  

 

Produktivitetsudviklingen opgjort efter disse indeks kan udvise betydeli-

ge variationer fra år til år. For at sikre en mere stabil og forudsigelig ud-

vikling i de generelle effektiviseringskrav, som skal stilles til vandsel-

skaberne i prisreguleringen i 2014 og årene fremover, foretages bereg-

ningen som et (rullende) gennemsnit af produktivitetsudviklingen i de ti 

seneste år, som er tilgængelige på tidspunktet for fastsættelsen af prislof-

tet, jf. prisloftbekendtgørelsens § 14, stk. 1. 

 

I prisloftet for 2014 fastsættes selskabernes generelle effektiviserings-

krav som et såkaldt geometrisk gennemsnit af produktivitetsudviklingen 

i den nuværende senest tilgængelige 10-årige periode.  

 

Den gennemsnitlige produktivitetsudvikling fremgår af nedenstående ta-

bel. 
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Opgørelse af den gennemsnitlige produktivitetsudvikling 

År 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Dansk er-

hvervsliv 

(70 %) -1,2 -0,6 1,0 1,6 0,8 1,1 -0,5 -2,9 -4,6 3,3 

Bygge og 

anlæg (30 

%) 

-

10,1 0,1 5,2 -2,1 -1,4 0,3 -5,5 2,0 -0,7 -4,7 

Vægtet 

udvikling -3,9 -0,4 2,3 0,5 0,1 0,9 -2,0 -1,4 -3,4 0,9 

10-års gennemsnit                                                                                                       -0,65 
Kilde: Forsyningssekretariatets beregning baseret på tal fra Danmarks Statistiks ”NAT25: Produktivitetsudviklingen efter 

branche, type og prisenhed” for brancherne ”Markedsmæssig økonomi i alt” og ”4. Bygge og anlæg” ved typen ”Totalfak-

torproduktivitet” for årene 2001-2010. 
 

Den gennemsnitlige produktivitetsudvikling bliver således -0,65 pct. Det 

fremgår af prisloftbekendtgørelsens § 5, stk. 1, at udgangspunktet for 

prisloftet skal korrigeres med fradrag af et generelt effektiviseringskrav. 

Da den gennemsnitlige produktivitetsudvikling er negativ, kan der ikke 

foretages et fradrag af et generelt effektiviseringskrav. 

 

Det generelle effektiviseringskrav bortfalder derfor i prisloftet for 2014. 

 

Høringssvar 

Selskabet angiver i høringssvaret af 27. september 2013, at selskabet 

mener, at der bør gives et tillæg til prisloftet ved en negativ produktions-

udvikling.  

 

Forsyningssekretariatet henviser i den forbindelse til Konkurrenceanke-

nævnets kendelse af 31. maj 2012 ”DANVA på vegne af 11 selskaber” 

afsnit 5.1, hvor det stadfæstes, at der ved en negativ produktionsudvik-

ling ikke fastsættes et tillæg. Forsyningssekretariatet fastholder på den 

baggrund at det generelle effektiviseringskrav bortfalder i prisloftet for 

2014. 

 

Korrektion for individuelt effektiviseringskrav 

Det individuelle effektiviseringskrav fastsættes på baggrund af de resul-

tater, der fremkommer i Forsyningssekretariatets resultatorienterede 

benchmarking, jf. prisloftbekendtgørelsens § 15, stk. 1.  

 

Det er Forsyningssekretariatet, der fastsætter grundlaget for den resultat-

orienterede benchmarking, jf. prisloftbekendtgørelsens § 27, stk. 2. Mo-

dellen og resultaterne af benchmarkingen er offentliggjort på Konkurren-

ce- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside.
1
 

 

Ved fastsættelsen af selskabets individuelle effektiviseringspotentiale fo-

retages en række trin for at sikre, at selskabets individuelle effektivise-

ringspotentiale er retvisende. Der tages blandt andet hensyn til selskabets 

                                                 
1
 Se http://www.kfst.dk/Vandtilsyn/Benchmarking/Benchmarking-2014  

http://www.kfst.dk/Vandtilsyn/Benchmarking/Benchmarking-2014
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særlige forhold, herunder hvorvidt selskabets beliggenhed har betydning 

for selskabets effektiviseringspotentiale, samt om selskabets sammen-

sætning af costdrivere har betydning for selskabets effektiviseringspoten-

tiale. 

 

I det følgende gennemgås først selskabets angivelser af særlige forhold. 

Derefter gennemgås, hvorvidt selskabets sammensætning af costdrivere 

har betydning for selskabets effektiviseringspotentiale. Og endelig er der 

en samlet vurdering, hvoraf det fremgår, hvilke elementer der har haft 

betydning for opgørelsen af selskabets effektiviseringspotentiale. 

 

Særlige forhold 

Selskabet har angivet følgende særlige forhold, som er behandlet i det 

nedenstående: 

 

 Åbne regnvandsledninger 

 Uvedkommende vand 

 Olieudskillere 

 Tæthedskorrektion 

 

Åbne regnvandsledninger 

Selskabet oplyser i dets indberetning, at det har meromkostninger for-

bundet med dets åbne regnvandsledninger. Selskabet anfører, at det i 

forhold til netvolumenbidraget på 4.279 kr./km for almindelige lednin-

ger, har omkostninger på 17.133 kr./km., hvilket medfører samlede mer-

omkostninger på 18.960 kr. for selskabet, da det har 1,475 kilometer åb-

ne regnvandsledninger. Selskabet anfører yderligere, at de åbne regn-

vandsledninger ikke er omfattet vandregulativer, og at de ikke er under-

lagt krav til dyreliv.  

 

Forsyningssekretariatet bemærker, at selskabet efter det oplyste ikke er 

underlagt en rammebetingelse, idet de åbne regnvandsledninger ikke er 

underlagt nogen vandregulativer. Dermed har selskabet muglighed for at 

anlægge almindelige ledninger i stedet for de åbne regnvandsledninger.  

 

På den baggrund vurderer Forsyningssekretariatet, at selskabets åbne 

regnvandsledninger ikke udgør et særligt forhold for selskabet. Forsy-

ningssekretariatet har i stedet valgt at lægge de 1,475 kilometer åbne 

regnvandsledninger til selskabets indberettede ledninger i kategorien by-

zone, da selskabet ikke har indberettet disse til benchmarking 2014. Så-

ledes kompenseres selskabet i forhold til normalomkostningen på led-

ninger. 

 

Høringssvar af 27. september 2013 

Selskabet angiver i høringssvaret, at de åbne regnvandsledninger ikke 

fremgår af bilaget med oversigt over costdrivere, effektiviseringspotenti-

aler og krav for spildevand.  
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Forsyningssekretariatet bemærker, at de 1,475 kilometer regnvandsled-

ninger er tillagt under costdriveren ledninger (By (længde i km med di-

mension > 200 mm) jf. bilag 9. 

 

Uvedkommende vand 
Selskabet oplyser, at det har en stærk formodning om, at et højt grund-

vandsspejl giver større mængder indtrængende vand. Selskabet har ind-

sendt to bilag. Det ene bilag viser, at selskabets net i høj grad er separat-

kloakeret. Det andet bilag viser forholdet mellem tilløbsmængden og den 

debiterede vandmængde. Af dette bilag fremgår, at selskabets forhold 

mellem de to størrelser er nogenlunde gennemsnitligt. Selskabet oplyser, 

at det har samlede meromkostninger på grund af det høje grundvands-

spejl på 117.780 kr.    

 

Forsyningssekretariatet bemærker, at indsivning af vand i ledninger ofte 

forekommer i spildevandsledninger. Miljøstyrelsens miljøprojekt nr. 

685, 2002 – Udsivning af spildevand fra afløbssystemer, kapitel 3.1 

sammenhæng mellem indsivning og udsivning beskriver forholdet om-

kring udsivning. Ifølge rapporten udgør den gennemsnitlige indsivning 

på de 755 renseanlæg, som indgår i undersøgelsen, 29 procent. Desuden 

fremgår det af rapporten, at indsivning udgør 10-50 procent af vand-

mængden på de fleste af disse anlæg.  

Derudover bemærker Forsyningssekretariatet, at benchmarkingmodellen 

tager højde for den ekstra mængde af uvedkommende vand, som selska-

bet håndterer i sit netværk. Det skyldes, at benchmarkingmodellen alle-

rede indregner selskabets forhold omkring uvedkommende vand i føl-

gende costdriverkategorier: 

 

1. Pumper 

2. Åbne bassiner 

3. Lukkede bassiner 

4. Ledninger 

 

Ovenstående costdrivere tager således allerede hensyn til selskabets for-

hold omkring uvedkommende vand, idet alle disse costdrivere er dimen-

sioneret til denne mængde uvedkommende vand. Det vil sige, at selska-

bets costdrivere er større i forhold til, hvad de ville være, hvis selskabet 

ikke havde uvedkommende vand i sit netværk. Det betyder, at selskabet 

opnår et tilsvarende større netvolumenbidrag fra hver af disse costdrivere 

som følge af mængden af uvedkommende vand. Benchmarkingmodellen 

tager således højde for, at selskabet håndterer en større mængde uved-

kommende vand.  

 

Forsyningssekretariatet vurderer på baggrund af ovenstående, at der ikke 

er tale om et særligt forhold for selskabet. 

 

Høringssvar af 27. september 2013 

Selskabet angiver i høringssvaret, at forholdet mellem debiteret vand-

mængde og tilløbsvandmængde er større end 2, hvilket betyder, at ande-
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len af uvedkommende vand er højere end 50 pct. Selskabet mener derfor, 

at det er særlig udsat for uvedkommende vand i forhold til andre selska-

ber.  

 

Forsyningssekretariatet bemærker, at der i benchmarkingmodellen tages 

højde for uvedkommende vand gennem ovennævnte costdrivere. Selska-

bets anlæg bør være dimensioneret til at håndtere de store mængder 

uvedkommende vand, hvilket selskabet derfor bliver kompenseret for i 

benchmarkingmodellen via større og flere costdrivere.   

 

Olieudskillere 

Selskabet angiver i mail af den 8. maj 2013, at det har meromkostninger 

forbundet med dets olieudskillere og sandfang. Selskabet mener ikke, at 

dette er en del af benchmarkingmodellen. 

 

Forsyningssekretariatet bemærker, at drift af sandfang og olieudskillere 

er en helt almindelig aktivitet i spildevandsforsyningerne, og at selskabet 

kompenseres herfor under costdriveren Renseanlæg. Når nogle selskaber 

har fået godkendt dette forhold som værende særligt, skyldes det, at sel-

skaberne ikke selv har et renseanlæg, og derfor ikke bliver kompenseret 

herfor. Idet selskabet selv har et renseanlæg, vurderer Forsyningssekreta-

riatet, at der ikke er tale om et særligt forhold for selskabet. 

 

Høringssvar af 27. september 2013 

Selskabet angiver i høringssvaret, at olieudskillere bør være en del af 

costdriveren ledninger og ikke af costdriveren renseanlæg. Det skyldes, 

at det koster mere at tilse og tømme mange steder end at lade det hele 

opsamle via renseanlæggets sandfang. 

 

Forsyningssekretariatet bemærker, at det ikke er muligt at ændre på cost-

driverne med så kort varsel. Selskaberne har dog konteret omkostninger 

til olieudskillere og sandfang til costdriveren renseanlæg, hvorfor 

benchmarkingmodellen tager højde for forholdet.  

 

Forsyningssekretariatet bemærker endvidere, at der muligvis i fremtiden 

kan ændres på costdriverne således, at olieudskillere bliver en del af 

costdriveren ledninger.  

 

Tæthedskorrektion 

Selskabet har indsendt oplysninger vedrørende tæthedskorrektion i mail 

af den 25. september 2013 

 

I benchmarkingmodellen tages der hensyn til, at selskaberne kan være 

beliggende i tætte områder med en kompleks infrastruktur, hvilket der er 

opgjort et tæthedsmål for, jf. bilag 9 til Resultatorienteret Benchmarking 

2014
2
. Tæthedsmålet er antal målere per meter spildevandsledning. 

 

                                                 
2
 http://www.kfst.dk/Vandtilsyn/Benchmarking/Benchmarking-2014 
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Tæthedsmålet benyttes i beregningen af det tæthedskorrigerede netvolu-

menmål, hvorfor det har en betydning for benchmarkingen af selskaber-

ne, jf. bilag 4 til Hovedpapiret for benchmarking 2013
3
. Tæthedskorrek-

tionen forøger selskabets netvolumenmål, hvilket kan reducere effektivi-

seringspotentialet.  

 

Forsyningssekretariatet er blevet gjort opmærksomt på, at det anvendte 

tæthedsmål for nogle selskaber kan være opgjort forkert. Det skyldes, at 

nogle selskaber har separatkloakereret dele af eller hele ledningsnettet. I 

de tilfælde bliver tæthedsmålet opgjort for lavt, idet regnvandsledninger-

ne indgår i tæthedsmålet.  

 

For at rette op på eventuelle fejl i selskabernes tæthedsmål, har Forsy-

ningssekretariatet i mail af 16. september 2013 opfordret selskaberne til 

at gøre opmærksom på, om de har separatkloakeret ledningsnettet.  

 

Selskabet har indsendt oplysninger om, hvor mange kilometer regn-

vandsledninger, selskabet har. 

 

For at tage højde for regnvandsledninger i beregningen af det tætheds-

korrigerede netvolumenmål, giver Forsyningssekretariatet selskabet et 

tillæg for særlige forhold. Tillægget tager udgangspunkt i forskellen mel-

lem selskabets gamle tæthedsmål og selskabets nye tæthedsmål. Tillæg-

get opgøres på følgende måde: 

- Det nye tæthedsmål beregnes ud fra de indsendte oplysninger.  

- Dernæst findes den relative forskel mellem det oprindelige og det 

nye tæthedsmål.  

- Dette tal ganges med den absolutte forskel mellem netvolumen-

målet og det tæthedskorrigerede netvolumenmål. Resultatet ud-

gør tillægget for det særlige forhold. 

 

Nedenfor er selve beregningen af tillægget vist på ligningsform: 

Tillæg = ((Nyt tæthedsmål – oprindeligt tæthedsmål)/oprindeligt tæt-

hedsmål)*(tæthedskorrigeret netvolumenmål – netvolumenmål) 

 

Selskabets tillæg udgør på den baggrund 2.332.385 kr. 

 

Høringssvar af 27. september 2013 

Selskabet anmoder i høringssvaret, om en redegørelse for, hvordan det 

korrigerede tætheds-netvolumenmål har indflydelse på selskabets cost-

drivere. 

 

Forsyningssekretariatet bemærker, at det tæthedskorrigerede netvolu-

menmål ikke har en direkte indflydelse på costdriverne. Det er derimod 

costdriverne, som har betydning for tæthedsmålet. Der er derfor ikke 

                                                 
3
 http://www.kfst.dk/Vandtilsyn/Benchmarking/Benchmarking-2013/Resultatorienteret-

benchmarking-2013 

http://www.kfst.dk/Vandtilsyn/Benchmarking/Benchmarking-2013/Resultatorienteret-benchmarking-2013
http://www.kfst.dk/Vandtilsyn/Benchmarking/Benchmarking-2013/Resultatorienteret-benchmarking-2013
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blevet ændret i selskabets costdrivere. Ud fra selskabets oplysninger om 

andelen af separat kloakererede områder, har Forsyningssekretariatet dog 

beregnet et særligt forhold for selskabet, som tillægges netvolumenmålet.  

 

Selskabet har fået tildelt et særligt forhold på grund af separatkloakering 

på 2.332.385 kr., hvilket har medført, at selskabets forhøjelse til effektivt 

niveau er blevet højere.  

 

Biogasanlæg 

Særligt vedrørende biogasanlæg har Forsyningssekretariatet i mails af 6. 

og 20. august 2013 gjort spildevandsselskaberne opmærksom på, at sel-

skaber med biogasanlæg muligvis kan have et særligt forhold i forbindel-

se med deres slambehandling. Det skyldes, at Forsyningssekretariatet er 

blevet opmærksomt på, at selskaber med biogasanlæg eller andre anlæg, 

som reducerer tørstofmængden i løbet af slambehandlingen, kan have 

fordyrende forhold, der ikke tages tilstrækkelig højde for i benchmar-

kingmodellen.  

 

For at tage hensyn til eventuelt fordyrende forhold for disse selskaber, 

har Forsyningssekretariatet vurderet, at der kan gives et tillæg til netvo-

lumenmålet svarende til den meromkostning, som biogasanlæg mv. med-

fører.  

 

Da selskabet ikke er vendt tilbage på Forsyningssekretariatets henven-

delser og da dette kan skyldes, at selskabet ikke benytter biogasanlæg, 

har Forsyningssekretariatet ikke foretaget sig yderligere. 

 

Samlet vurdering af særlige forhold 

Selskabets indberetning vedrørende tæthedskorrektion har medført, at 

selskabets netvolumenmål er blevet forøget med i alt 2.332.385 kr. 

 

Sammensætning af costdrivere 

Forsyningssekretariatet har gennemført en analyse af betydningen af sel-

skabernes sammensætning af costdrivere for at kunne tage højde for en 

eventuel skæv allokering af omkostningerne. 

 

Analysen omfatter en vurdering af, om selskabet har en forholdsvis stor 

andel af netvolumenmålet fra enkelte costdrivere. Yderligere indeholder 

analysen en undersøgelse af sammenhængen imellem effektiviseringspo-

tentialet og størrelsen af netvolumenbidrag fra enkelte costdrivere.  

 

Analysen peger på, at selskaber, som har en samlet stor afvigelse på 

costdriverne: regnvandsbassiner, ledninger og kunder har en tendens til 

at have et højere effektiviseringspotentiale. Forsyningssekretariatet vil 

ikke afvise, at dette kan skyldes en skæv fordeling af omkostningerne. 

Forsyningssekretariatet har derfor reduceret effektiviseringspotentialet 

for de pågældende selskaber, jf. papiret Resultatorienteret benchmarking 

af vand- og spildevandsforsyningerne – 2014 (modellen). 
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Selskabet kan se en oversigt over selskabernes sammensætning af cost-

drivere i bilag 9 til modellen. 

 

Ingen udsving på costdriverne 

Selskabets sammensætning af costdrivere giver ikke anledning til en væ-

sentlig afvigelse i ovennævnte costdrivere, jf. bilag 9. Der er derfor ikke 

grundlag for en justering af selskabets individuelle effektiviseringspoten-

tiale på baggrund af selskabets sammensætning af costdrivere. 

 

Samlet vurdering af individuelt effektiviseringskrav 

Selskabets indberetning vedrørende tæthedskorrektion har givet anled-

ning til at ændre opgørelsen af selskabets effektiviseringspotentiale, som 

beskrevet i ovenstående.  Selskabets sammensætning af costdrivere har 

ikke givet anledning til en ændring af selskabets individuelle effektivise-

ringspotentiale. Selskabets effektiviseringskrav fastsættes derfor på bag-

grund af resultaterne af benchmarkingmodellen. 

 

Det er i benchmarkingen identificeret, at selskabet har et effektivise-

ringspotentiale på 0 kr. jf. bilag 9 til modellen. Det betyder, at hvis sel-

skabet havde været blandt de mest effektive selskaber, ville selskabets 

indtægtsramme kunne reduceres med dette beløb.  

 

Selskabets individuelle effektiviseringskrav fastsættes på baggrund af 

ovenstående effektiviseringspotentiale. Selskabets individuelle effektivi-

seringskrav er fastsat til 0 kr., jf. bilag 9 til modellen. 

 

 

Investeringer 
 

Det følger af bestemmelsen i prisloftbekendtgørelsens § 24, stk. 1, at sel-

skabet alene kan anvende den likviditet, som tillæggene for planlagte, 

gennemførte og historiske investeringer og supplerende investeringstil-

læg samt korrektionen for gennemførte investeringer giver anledning til, 

jf. § 5, stk. 2, og §§ 10-12, til finansiering af udgifter til tillægsberettige-

de investeringer, til køb af grunde, til bortskaffelse af aktiver, der er taget 

ud af drift og reetablering som følge heraf, samt til delvis tilbagebetaling 

af tilslutningsbidrag ved etablering af alternativ bortskaffelse af tag- og 

overfladevand.  

 

Herudover kan likviditeten fra tilslutningsbidrag og salg af anlægsakti-

ver, jf. § 21, stk. 4, samt ekstraordinære effektiviseringsgevinster jf. § 26 

stk. 2, ud over finansiering af tillægsberettigede investeringer også an-

vendes til køb af grunde, til bortskaffelse af aktiver, der er taget ud af 

drift, og reetablering som følge heraf, samt til delvis tilbagebetaling af 

tilslutningsbidrag ved etablering af alternativ bortskaffelse af tag- og 

overfladevand. 

 

Selskabet skal være opmærksomt på, at der ved kontrollen med overhol-

delsen af prisloftet for 2012 - som foretages i dette prisloft for 2014 - kan 
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opstå en korrektion, som får betydning for den samlede størrelse af sel-

skabets investeringsmidler i prisloftet for 2014. Hvis dette er tilfældet, 

vil det fremgå af afsnittet ”Korrektion for overholdelse af indtægtsramme 

i prisloft 2012” nedenfor.    

 

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 prisloftbekendtgørelsens § 12, stk. 2 og 4, udgør tillægget for hi-

storiske investeringer de årlige standardafskrivninger, og Forsyningsse-

kretariatet fastsætter dette tillæg. I henhold til prisloftbekendtgørelsens § 

12, stk. 3, reguleres tillægget for historiske investeringer med standardaf-

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

 

Værdien af de materielle anlægsaktiver pr. 1. januar 2010 udgør 

589.909.627 kr. De årlige standardafskrivninger på de materielle anlægs-

aktiver (på værdien 589.909.627 kr.) udgør ifølge pris- og levetidskata-

loget 16.094.284 kr.  

 

Forsyningssekretariatet har lagt selskabets indsendte åbningsbalance, 

dokumentation samt eventuelle ændringer hertil til grund, og selskabet 

opnår således et tillæg for historiske investeringer på 16.094.284 kr. 

 

Tillæg for gennemførte investeringer i 2012  

Forsyningssekretariatet fastsætter tillæg for de gennemførte investerin-

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

ligger to år forud for prisloftåret, jf. prisloftbekendtgørelsens § 11, stk. 1 

og 4. Tillægget for de gennemførte investeringer udgør i henhold til pris-

loftbekendtgørelsens § 11, stk. 2, de fremtidige årlige lineære afskrivnin-

ger af de gennemførte investeringer baseret på standardlevetider. Kun 

investeringer gennemført på effektive og markedsmæssige vilkår kan 

indregnes som et tillæg til prisloftet. 

 

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

3, med afskrivninger, der bortfalder som følge af, at et anlæg er færdigaf-

skrevet.  

 

Selskabets samlede tillæg for gennemførte investeringer udgør det ak-

kumulerede tillæg for gennemførte investeringer efter den 1. januar 

2010. Selskabet fik ved fastsættelsen af prisloftet for 2013 et tillæg for 

gennemførte investeringer i 2011 og 2010 på i alt 325.349 kr.  

 

Nedenfor følger en oversigt over selskabets indberettede gennemførte 

investeringer i 2012: 
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Solrød Spildevand A/S  

 Beskrivelse af investerin-

gen     År  

 Standardleve-

tid (antal år)    

 Anskaffelses-

pris (i kr.)    

 Afskriv-

ning (i kr.)  

 Ledningsnet = Ø 200 mm  2012 75 

                      

15.100  

                 

201  

 Pumpestationer i underjor-

diske bygværker (  2012 50 

                        

4.810  

                   

96  

 Ledningsnet = Ø 200 mm  2012 75 

                 

5.565.913  

            

74.212  

 Pumpestationer i brønde (< 

6,25 m2), SRO  2012 10 

                      

17.732  

              

1.773  

 Pumpestationer i brønde (< 

6,25 m2), Mek/EL  2012 20 

                      

47.967  

              

2.398  

 Pumpestationer i brønde (< 

6,25 m2), Konstruktioner  2012 50 

                    

141.895  

              

2.838  

 Kælder  2012 75 

                    

370.638  

              

4.942  

 Brønde  2012 75 

                    

290.993  

              

3.880  

 Ledningsnet = Ø 200 mm  2012 75 

                    

909.663  

            

12.129  

 

 Strømpeforing Ø 500 mm < 

Ledningsnet = Ø 800 mm  

 

2012 

 

50 

                    

288.740  

              

5.775  

 Strømpeforing Ø 800 mm < 

Ledningsnet = Ø 1000 mm  2012 50 

                      

22.964  

                 

459  

 Indløb-/udløbsarrangement  2012 75 

                      

57.428  

                 

766  

 Ledningsnet = Ø 200 mm  2012 75 

                    

236.179  

              

3.149  

 Strømpeforing = Ø 200 mm  2012 50 

                      

67.370  

              

1.347  

 Pumpestationer i brønde (< 

6,25 m2), Mek/EL  2012 20 

                      

74.243  

              

3.712  

 Strømpeforing = Ø 200 mm  2012 50 

                      

70.674  

              

1.413  

 Strømpeforing = Ø 200 mm  2012 50 

                    

731.052  

            

14.621  

 Ledningsnet = Ø 200 mm  2012 75 

                 

1.485.391  

            

19.805  

 Jordbassin Klasse B  2012 50 

                 

1.159.886  

            

23.198  

 

 Ledningsnet = Ø 200 mm  

 

2012 

 

75 

                      

96.612  

              

1.288  

 Forsinkelsesbassiner, luk-

kede uden automatisk rens-

ning og SRO Miljøklasse B 

(mindre end 1.000 m3)  2012 50 

                    

547.738  

            

10.955  

 Indløb-/udløbsarrangement  2012 75 

                      

47.218  

                 

630  

 Pumpestationer m. over-

bygning (< 20 m2), Kon-

struktioner  2012 50 

                    

194.488  

              

3.890  

 Ledningsnet = Ø 200 mm  2012 75 

                 

1.025.485  

            

13.673  

 Strømpeforing = Ø 200 mm  2012 50 

                    

110.280  

              

2.206  
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 Pumpestationer i brønde (< 

6,25 m2), Mek/EL  2012 20 

                    

693.669  

            

34.683  

 Pumpestationer i brønde (< 

6,25 m2), SRO  2012 10 

                    

108.584  

            

10.858  

 Pumpestationer i brønde (< 

6,25 m2), Konstruktioner  2012 50 

                      

13.715  

                 

274  

 Strømpeforing = Ø 200 mm  2012 50 

                        

6.090  

                 

122  

 Pumpestationer i brønde (< 

6,25 m2), Mek/EL  2012 20 

                      

73.176  

              

3.659  

 Pumpestationer i brønde (< 

6,25 m2), SRO  2012 10 

                    

170.706  

            

17.071  

 Strømpeforing = Ø 200 mm  2012 50 

                 

1.625.400  

            

32.508  

 Indløb med riste, Mek/EL  2012 20 

                      

25.557  

              

1.278  

 Sand- og fedtfang, SRO  2012 10 

                      

16.879  

              

1.688  

 Indløb med riste, Mek/EL  2012 20 

                        

9.284  

                 

464  

 Indløb med riste, SRO  2012 10 

                      

74.956  

              

7.496  

  

Indløb med riste, Mek/EL  

 

2012 

 

20 

                      

27.710  

              

1.386  

 Indløb med riste, SRO  2012 10 

                      

95.121  

              

9.512  

 Indløb med riste, Mek/EL  2012 20 

                    

210.680  

            

10.534  

 Arbejdsplads  2012 5 

                    

769.457  

          

153.891  

 Pumpestationer i brønde (< 

6,25 m2), Mek/EL  2012 20 

                    

115.346  

              

5.767  

 Værksteder, garager  2012 75 

                      

59.400  

                 

792  

 I alt         501.340  

 

Forsyningssekretariatet har, på basis af selskabets indberettede investe-

ringsregnskab for året 2012 samt den tilhørende underskrevne revisorer-

klæring af 22. april 2013, vurderet de indberettede gennemførte investe-

ringer i 2012 som tillægsberettigede. Som følge heraf modtager selskabet 

et tillæg for gennemførte investeringer baseret på standardlevetider i 

2012 på 501.340 kr. 

 

Selskabets samlede tillæg for gennemførte investeringer i 2010, 2011 og 

2012 baseret på standardlevetider udgør [154.733 + 170.616 + 501.340 

kr.]. Som følge heraf modtager selskabet et tillæg for gennemførte inve-

steringer i prisloftet for 2014 på 826.688 kr. svarende til summen af de 

lineære standardafskrivninger i årene 2010, 2011 og 2012. 

 

Korrektion af tillæg for planlagte investeringer vedrørende 2012 

Forsyningssekretariatet foretager årligt en engangsregulering for forskel-

le mellem tidligere indregnede forventede afskrivninger fra et selskabs 

investeringsplan og faktiske beløb fra selskabets investeringsregnskab 
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for det år, der ligger to år forud for prisloftåret, jf. prisloftbekendtgørel-

sens § 5, stk. 2.  

 

Den årlige engangsregulering foretages i forhold til forskellen mellem 

selskabets budgetterede afskrivninger for planlagte investeringer i 2012 

og selskabets faktiske afskrivninger i 2012, som det fremgår af investe-

ringsregnskabet i 2012. 

 

Ved den årlige engangsregulering skal der tages højde for forskellen 

mellem de faktiske afskrivninger i 2012 og de tillæg for planlagte inve-

steringer i 2012, som er givet i prisloftet for 2012 og i prisloftet for 2013. 

 

Selskabet fik i prisloftet for 2012 et tillæg for planlagte investeringer i 

2012 på i alt 245.469 kr. Selskabet fik i prisloftet for 2013 et tillæg for 

planlagte investeringer i 2012 på i alt 419.237 kr. 

 

Det fremgår i afsnittet ovenfor, at selskabets afskrivninger på gennem-

førte investeringer i 2012 er på 501.340 kr. Korrektionen i prisloftet for 

2014 bliver således 337.974 kr. (501.340 kr. – 245.469 kr. + 501.340 kr. 

– 419.237 kr.) 

 

Tillæg for planlagte investeringer i 2013 og 2014  

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 prisloftbekendtgørelsens § 10, stk. 2, den budgetterede værdi af de 

fremtidige årlige lineære afskrivninger af de planlagte investeringer ba-

seret på standardlevetider. Disse standardlevetider er baseret på de i pris- 

og levetidskataloget angivne standardlevetider. 

 

Til brug for Forsyningssekretariatets vurdering af, hvorvidt en planlagt 

investering er tillægsberettiget, har selskaberne indberettet deres planlag-

te investeringer for prisloftåret samt året forud for prisloftåret, hvor det 

af selskaberne tydeliggøres, hvilke investeringer de forventer at foretage 

i prisloftåret samt året forud for prisloftåret.  

 

Som hovedregel vurderes en planlagt investering at være tillægsberetti-

get, såfremt den kan betegnes som en investering i henhold til prisloftbe-

kendtgørelsens § 3, stk. 6, er en del af de primære aktiviteter og investe-

ringens levetid er fastsat i overensstemmelse med de i pris- og levetids-

kataloget angivne standardlevetider for de pågældende aktiver. For akti-

ver, der ikke findes i pris- og levetidskataloget, er det Forsyningssekreta-

riatet, der fastsætter standardlevetiden.  

 

Hvis et selskab foretager en renovering, der medfører en væsentlig om-

kostning, som forlænger restlevetiden for anlægsaktivet eller tilfører an-

lægsaktivet væsentlige nye eller forbedrede egenskaber, kan den medta-

ges som en planlagt investering.  
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Ifølge prisloftbekendtgørelsens § 10, stk. 1 og 2, udgør tillægget for 

planlagte investeringer den budgetterede værdi af de fremtidige årlige li-

neære afskrivninger af de planlagte investeringer baseret på standardle-

vetider.  

 

Nedenfor følger en oversigt over selskabets indberettede planlagte inve-

steringer for årene 2013 og 2014: 

 

Solrød Spildevand A/S  

 Beskrivelse af investerin-

gen     År  

 Standardleve-

tid (antal år)    

 Anskaffelses-

pris (i kr.)    

 Afskriv-

ning (i kr.)  

 Ledningsnet = Ø 200 mm  2013 75 

                 

8.485.000  

          

113.133  

 Jordbassin Klasse B  2013 50 

                 

5.925.000  

          

118.500  

 Indløb-/udløbsarrangement  2013 75 

                    

840.000  

            

11.200  

 Pumpestationer i brønde (< 

6,25 m2), Mek/EL  2013 20 

                 

2.520.000  

          

126.000  

 Pumpestationer i brønde (< 

6,25 m2), SRO  2013 10 

                    

700.000  

            

70.000  

 Strømpeforing = Ø 200 mm  2013 50 

                 

6.350.000  

          

127.000  

 Jordbassin Klasse B  2013 50 

                      

50.000  

              

1.000  

 Pumpestationer i brønde (< 

6,25 m2), Konstruktioner  2013 50 

                      

50.000  

              

1.000  

 Pumpestationer i brønde (< 

6,25 m2), Mek/EL  2013 20 

                 

1.230.000  

            

61.500  

 Pumpestationer i brønde (< 

6,25 m2), SRO  2013 10 

                    

150.000  

            

15.000  

 Ledningsnet = Ø 200 mm  2014 75 

                 

1.460.000  

            

19.467  

 Jordbassin Klasse B  2014 50 

               

13.250.000  

          

265.000  

 Indløb-/udløbsarrangement  2014 75 

                 

1.050.000  

            

14.000  

 Pumpestationer i brønde (< 

6,25 m2), SRO  2014 10 

                    

320.000  

            

32.000  

 Strømpeforing = Ø 200 mm  2014 50 

                 

4.250.000  

            

85.000  

 Jordbassin Klasse B  2014 50 

                      

50.000  

              

1.000  

 Pumpestationer i brønde (< 

6,25 m2), Konstruktioner  2014 50 

                    

300.000  

              

6.000  

 Pumpestationer i brønde (< 

6,25 m2), Mek/EL  2014 20 

                    

350.000  

            

17.500  

 Pumpestationer i brønde (< 

6,25 m2), SRO  2014 10 

                      

50.000  

              

5.000  

 I alt      1.089.300  

 

Forsyningssekretariatet har på basis af selskabets indberettede planlagte 

investeringer for årene 2013 samt 2014 vurderet de indberettede planlag-
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te investeringer som tillægsberettigede. Som følge heraf modtager sel-

skabet et tillæg for planlagte investeringer på 1.089.300 kr. svarende til 

summen af standardafskrivningerne i 2014 på de planlagte investeringer i 

årene 2013 samt 2014. 

 

 
Øvrige udgifter mv.  
 

Tillæg for 1:1 omkostninger i 2014  

Forsyningssekretariatet fastsætter tillæg for 1:1 omkostninger på bag-

grund af de budgettal, som selskaberne har oplyst, jf. prisloftbekendtgø-

relsens § 5, stk. 1. Ifølge prisloftbekendtgørelsens § 3, stk. 4, er 1:1 om-

kostninger, omkostninger, som har væsentlig betydning for selskabet, og 

som selskabet ikke selv har indflydelse på. 

 

Som eksempler på 1:1 omkostninger kan nævnes skatter, tjenestemands-

pensioner, køb af ydelser og produkter, der er omfattet af prisloftregule-

ringen hos et andet vandselskab, betalinger til Forsyningssekretariatet 

samt uundgåelige afgifter, hvis størrelse selskabet ikke har indflydelse 

på, såsom spildevandsafgift, jf. lovbemærkningerne til vandsektorlovens 

§ 8. 

 

Forsyningssekretariatet tager på grundlag af prisloftbekendtgørelsens be-

stemmelser herom stilling til, om en given omkostning er en 1:1 omkost-

ning. For at Forsyningssekretariatet kan vurdere, om betingelserne herfor 

er opfyldt, kan det være nødvendigt at Forsyningssekretariatet beder sel-

skaberne om at redegøre og eventuelt vedlægge relevant dokumentation 

for, hvorfor en given omkostning efter selskabets opfattelse opfylder be-

tingelserne. 

 

Selskabet har indberettet følgende som 1:1 omkostninger:  

 

 Betaling til Forsyningssekretariatet: 32.000 kr. 

 Tjenestemandspensioner: 102.000 kr. 

 Ejendomsskatter: 100.000 kr.  

 Køb af ydelser og produkter, der er omfattet af prisloftreguleringen 

hos et andet selskab: 264.000 kr. 

 Spildevandsafgift: 200.000 

 

Betalingen til Forsyningssekretariatet er ifølge prisloftbekendtgørelsens 

§ 3, stk. 4, en 1:1 omkostning. Ifølge vandsektorlovens § 10, stk. 2, beta-

ler vandselskaber, som sekretariatet behandler benchmarking eller fast-

sætter prisloft for, 31.000 kr. pr. år. Dette beløb skal dog reguleres med 

den i de successivt offentliggjorte forslag til finanslov fastsatte sats for 

det generelle pris- og lønindeks med niveaukorrektion, jf. § 10, stk. 4. 

Det lægges til grund, at betalingen i 2014 vil være omtrent 33.000 kr. pr. 

selskab.  

 



 

 

20/38 

 

 

Tjenestemandspensioner og ejendomsskatter er ifølge prisloftbekendtgø-

relsens § 3, stk. 4, 1:1 omkostninger og de af selskabet oplyste beløb 

medtages derfor som 1:1 omkostninger. 

 

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

et andet vandselskab, herunder køb af vand, er ifølge prisloftbekendtgø-

relsens § 3, stk. 4, en 1:1 omkostning. Forudsætningen herfor er, at det 

sælgende selskab er omfattet af prisloftreguleringen. Det er efterfølgende 

oplyst, at det drejer sig om køb af spildevandsrensning af Køge Afløb 

A/S, som er omfattet af prisloftregulering. Forsyningssekretariatet har på 

den baggrund medtaget de budgetterede omkostninger som 1:1 omkost-

ninger. 

 

Spildevandsafgiften betales til statskassen med hjemmel i lov om afgift 

af spildevand (LBK nr. 636 af 21/08/1998). Forsyningssekretariatet vur-

derer, at denne afgift i henhold til prisloftbekendtgørelsens § 3, stk. 4, er 

en 1:1 omkostning og har på den baggrund medtaget selskabets budgette-

rede omkostninger i denne forbindelse som 1:1 omkostninger. 

 

Det samlede tillæg for 1:1 omkostninger er derfor på 699.000 kr. 

 

Tillæg for nødvendige udgifter til revisorerklæringer samt ordinært 

medlemskab af DANVA og FVD 

Vandselskaberne kan få indregnet nødvendige udgifter til revisorerklæ-

ringer ved indberetning til Forsyningssekretariatet samt betalinger for 

ordinært medlemskab i DANVA og FVD, på samme måde som 1:1 om-

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

 

Selskabet har indberettet følgende omkostninger:  

 

 Betaling for ordinært medlemskab af DANVA: 37.000 kr. 

 Betaling for revisorerklæringer: 48.000 kr. 

 

Det samlede tillæg for disse omkostninger er derfor på 85.000 kr. 

 

Korrektion ift. faktiske 1:1 omkostninger i 2012  

Forsyningssekretariatet foretager årligt en engangsregulering for forskel-

le mellem tidligere indregnede forventede 1:1 omkostninger 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 selskabets prisloft for 2014 foretages en korrektion 

for forskellen mellem selskabets budgetterede 1:1 omkostninger i 2012, 

som blev anvendt ved fastsættelsen af tillægget for 1:1 omkostninger i 

prisloftet for 2012, og selskabets faktiske 1:1 omkostninger i 2012, som 

fremgår af selskabets reguleringsregnskab for 2012.  

 

Det fremgår af reguleringsregnskabet, at selskabets 1:1 omkostninger i 

2012 var på 637.240 kr. Selskabet fik i det korrigerede prisloft for 2012 
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tillæg for budgetterede 1:1 omkostninger på i alt 956.515 kr. Korrektio-

nen i prisloftet for 2014 bliver således -319.275 kr. (637.240 kr. – 

956.515 kr.) 

 

Tillæg for driftsomkostninger til miljø- og servicemål i 2014  

Forsyningssekretariatet fastsætter tillæg for driftsomkostninger til nye 

miljø- og servicemål på baggrund af de budgettal, som vandselskaberne 

har indberettet, og den dokumentation, som vandselskaberne har frem-

sendt. 

 

De nærmere betingelser herfor er fastsat i bekendtgørelsen om driftsom-

kostninger til gennemførelse af miljømål og servicemål (nr. 1048 af 13. 

november 2012), som også definerer, hvad der forstås ved miljø- og ser-

vicemål. 

 

Miljømål er ifølge bekendtgørelsen mål, der opnås ved gennemførelse af 

særlige aktiviteter til gavn for sundhed og miljø, herunder mål fastsat 

med henblik på tilpasning til klimaændringer. De sundhedsmæssige hen-

syn omfatter alene hensyn, som kan relateres til drikkevand eller spilde-

vand. Der skal således ikke forstås sundhedsmæssige hensyn i al almin-

delighed. Med de miljømæssige hensyn tænkes kun på mål og aktiviteter, 

der har gavnlige effekter på det omgivne miljø.   

 

Servicemål er ifølge bekendtgørelsen mål, der opnås ved gennemførelse 

af særlige aktiviteter, som giver en udvidet service for den enkelte for-

bruger eller medfører en samfundsmæssig gevinst. Et servicemål kan så-

ledes bestå i en forbedring af servicen over for selskabets forbrugere i 

deres egenskab af at være aftagere af selskabets tjenester og produkter. 

Om et servicemål medfører en udvidet service for selskabets kunder, skal 

vurderes ud fra det serviceniveau, som er fastlagt af kommunen eller af 

det enkelte vandselskab. Et servicemål kan derudover også indebære en 

samfundsmæssig gevinst. Begrebet samfundsmæssig gevinst skal forstås 

snævert, således at der skal være tale om en gevinst i relation til det at 

drive et vandselskab eller spildevandsselskab.  

 

Der kan således alene indregnes tillæg til prisloftet for driftsomkostnin-

ger til miljø- og servicemål, som opnås ved gennemførelse af særlige ak-

tiviteter. Der skal derfor være tale om aktiviteter, der går ud over selska-

bets almindelige driftsopgaver og således ikke er et led i opretholdelsen 

af den eksisterende forsyningssikkerhed eller en stabil drift af selskabets 

primære aktiviteter. Aktiviteterne skal dog kunne rummes inden for defi-

nitionen af selskabets primære aktiviteter. Målet og de tilsigtede foran-

staltninger skal endvidere være konkret formuleret. 

 

En grundlæggende betingelse for tillæg til prisloftet for driftsomkostnin-

ger til miljø- og servicemål er, at der skal være tale om et nyt eller forny-

et mål. Selskabet kan således kun opnå tillæg til prisloftet, hvis målet er 

nyt i forhold til de mål, der var gældende for selskabet i basisperioden 

2003-2005, og besluttet efter 1. januar 2006, eller såfremt det er besluttet 



 

 

22/38 

 

 

at forny et allerede eksisterende mål, som selskabet havde driftsomkost-

ninger til i basisperioden.  

 

I sidstnævnte tilfælde vil selskabet have haft omkostninger til et eksiste-

rende miljø- eller servicemål i basisperioden, og det gælder her, at sel-

skabet kan få tillæg til prisloftet, såfremt det besluttes at forny det på-

gældende mål – f.eks. til at gælde for et nyt geografisk område. Der kan i 

så fald kun opnås tillæg til prisloftet for de meromkostninger, som følger 

af fornyelsen af målet.  

 

For at der kan gives tillæg til prisloftet for et miljø- eller servicemål, skal 

målet derudover være dokumenteret. Det vil sige, at selskabet ved indbe-

retningen skal have dokumenteret, at målet er besluttet af det organ, der 

er kompetent i forhold til beslutningen af det pågældende mål. Ifølge be-

kendtgørelsen skal miljømål være besluttet af enten staten eller kommu-

nalbestyrelsen, mens servicemål skal være besluttet af enten kommunal-

bestyrelsen eller selskabets bestyrelse eller generalforsamling.  

 

Selskabet har i mail af 8. august 2013 indberettet følgende budgetterede 

driftsomkostninger i 2014 som driftsomkostninger til miljø- og service-

mål:  

 

 Klimatilpasning:   1.150.000 kr. 

 

Målet er efter det oplyste fastsat af Solrød Kommune. Målet er en videre-

førelse af det tidligere ansøgte mål om klimatilpasning i forbindelse med 

fastsættelsen af prisloftet for 2013, som Forsyningssekretariatet afviste at 

give tillæg for. Som dokumentation for målet har selskabet henvist til 

den tidligere indsendte beslutningsprotokol fra Byrådsmøde i Solrød 

Kommune den 8. oktober 2012 samt indsendt erklæring af 26. august 

2013 fra Solrød Kommune. 

 

Af den indsendte beslutningsprotokol fra byrådsmødet den 8. oktober 

2012 fremgår, at byrådet har besluttet et serviceniveau for oversvømmel-

ser fra regnvandssystemet på 10 år. Det fremgår af beslutningsprotokol-

len, at der er tale om et serviceniveau for kommunens regnvandssystem, 

dvs. regnvandsledninger og bynære vandløb. Denne klimatilpasning af 

det eksisterende regnvandssystem kan ifølge beslutningen foregå enten 

ved at lægge nye klimatilpassede regnvandsledninger eller lægge supple-

rende regnvandsledninger. Ligeledes skal der ske klimatilpasning af veje, 

stier og landbrugsarealer.  

 

Målet og de omfattede aktiviteter er efterfølgende blevet specificeret i 

Solrød Kommunes erklæring af 26. august 2013. Heraf fremgår, at Sol-

rød Kommune har besluttet et serviceniveau for afledning af regnvand 

fra byen, og dermed niveauet for klimatilpasning, og at selskabet i den 

forbindelse skal etablere hydrauliske modeller, der viser oversvømmelser 

fra regnvands- og fællessystemer.  
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Det fremgår videre af erklæringen, at selskabet efterfølgende skal gen-

nemføre konkrete klimatilpasningstiltag, dvs. etablere anlæg, der sikrer 

at serviceniveauet overholdes. I den forbindelse vil det være nødvendigt 

for selskabet at planlægge disse tiltag ved at bruge de hydrauliske model-

ler. Selskabet skal derfor justere modellerne til, så de afspejler de reelle 

forhold. Dette gøres ved at foretage løbende målinger, som bliver ind-

bygget i modellerne.  

 

Kommunen har i erklæringen præciseret, at der i det indberettede mål og 

tilhørende aktiviteter ligger, at selskabet til brug for planlægningen af til-

tag skal opdatere og justere de hydrauliske modeller til de faktiske for-

hold i ledningssystemet og vandløbene. Kommunen har endvidere præci-

seret, at selskabet ikke skal foretage klimatilpasning af vandløb el.lign., 

og at der med byrådets beslutning alene skal forstås, at selskabet skal 

inddrage vandløbenes hydraulik i modellerne.  

 

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.   

 

På baggrund af den nu indsendte erklæring med præcisering af målet og 

de tilhørende aktiviteter er det Forsyningssekretariatets vurdering, at der 

er tale om særlige aktiviteter, som er fastsat med henblik på tilpasning til 

klimaændringer, og at disse aktiviteter ligger inden for rammerne af sel-

skabets primære aktiviteter, jf. vandsektorlovens § 2, stk. 6, nr. 6), og § 

1, stk. 4, i bekendtgørelse af lov om betalingsregler for spildevandsfor-

syningsselskaber (betalingsloven).  

 

På baggrund af det indberettede anser Forsyningssekretariatet det derfor 

for dokumenteret, at omkostningerne medgår til opnåelse af et miljømål, 

idet der er tale om et nyt mål, som er fastsat af Solrød Kommune.  

  

Det samlede tillæg for driftsomkostninger til miljø- og servicemål er der-

for på 1.150.000 kr. 

 

Tillæg for omkostninger til medfinansiering af klimatilpasningspro-

jekter 

Med den nye medfinansieringsbekendtgørelse er der sket en udvidelse af 

de aktiviteter, som spildevandsselskaberne lovligt kan takstfinansiere, 

idet der er skabt mulighed for, at spildevandsselskaberne kan medfinan-

siere forskellige typer af klimatilpasningstiltag over spildevandstakster-

ne.  

 

Spildevandsselskaber kan kun medfinansiere kommunale og private pro-

jekter til håndtering af tag- og overfladevand i og på veje, vandløb og re-

kreative områder, jf. medfinansieringsbekendtgørelsens § 2, stk. 1.  

 



 

 

24/38 

 

 

Spildevandsselskabernes mulighed for medfinansiering gælder både 

kommunale og private klimatilpasningsprojekter og dækker både pro-

jektejers anlægs- og driftsomkostninger, uden at spildevandsselskaberne 

kommer til at eje de nye anlæg. Spildevandsselskaberne kan alene afhol-

de og indregne udgifter over spildevandstaksterne, som er nødvendige af 

hensyn til håndteringen af tag- og overfladevand, jf. § 2, stk. 2.  

 

For at et selskab kan opnå tillæg for klimatilpasningsprojekter skal føl-

gende grundlæggende betingelser i medfinansieringsbekendtgørelsen 

være opfyldt:  

 

 Der skal være en kommunal beslutning om, at projektet findes hen-

sigtsmæssigt og omkostningseffektivt 

 

 Omkostningerne til projektejer skal være fordelt i overensstemmelse 

med medfinansieringsbekendtgørelsen  

 

 Projektet skal være omkostningseffektivt 

 

 Der skal foreligge en aftale mellem spildevandsselskabet og projektejer 

i henhold til medfinansieringsbekendtgørelsen 

 

Selskabets betalinger til alternative projekter, som etableres i 2014, ind-

går i selskabets prisloft for 2014 som driftsomkostninger til miljø- og 

servicemål, jf. medfinansieringsbekendtgørelsens § 15. 

 

Selskabet har ansøgt om tillæg til prisloftet for 2014 for omkostninger til 

medfinansiering af følgende klimatilpasningsprojekt: 

 

 Kilen 

 

Selskabet har ansøgt om et tillæg på 135.782 kr. i prisloftet for 2014 til 

medfinansiering af projektet.  

 

Nedenfor gennemgås de forskellige betingelser i medfinansieringsbe-

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

 

Projektbeskrivelse for det alternative projekt 

Det følger af medfinansieringsbekendtgørelsens § 6, stk. 1, nr. 1, at sel-

skabets ansøgning om medfinansiering af et alternativt klimatilpasnings-

projekt skal indeholde en beskrivelse af det valgte projekt. 

 

Af Forsyningssekretariatets vejledning om klimatilpasningsprojekter 

fremgår det, at projektbeskrivelsen skal indeholde oplysninger om pro-

jektets formål og tiltag, projektets levetid, hvilket serviceniveau, der sø-

ges opnået, samt oplysning om, hvordan projektet opnår dette serviceni-

veau gennem den fulde levetid. 
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Projektet er beliggende i tilknytning til vandløb i byzone. Dette har sel-

skabet dokumenteret i den indsendte ansøgning af 25. juni 2013. Projek-

tet er indgået mellem selskabet og Solrød Kommune, der er projektejer. 

 

Projektets formål og tiltag 

Det fremgår af det indsendte, at formålet med projektet er at etablere et 

regnvandsbassin, som kan forhindre oversvømmelser i området. Hertil 

kommer en række rekreative anlæg. 

 

Projektet tiltag består i etablering af et regnvandsbassin, som skal forsin-

ke afstrømningen fra de separatkloakerede boligområder Elmelyparken 

og Klosterparken, samt evt. Digeparken. Fra bassinet ledes vandet videre 

til Solrød Bæk. Selskabet har endnu ikke besluttet, hvorledes vandet skal 

ledes til bækken. 

 

Derudover skal der omkring bassinet anlægges en række rekreative an-

læg i form af en scene, fitness-elementer, m.m. 

 

Forsyningssekretariatet har meddelt selskabets rådgiver, at regnvands-

bassinet ville kunne etableres som almindelig investering, da et sådan an-

læg ligger inden for selskabets primære aktiviteter. For at opnå bedst mu-

lig koordinering med den rekreative del af projektet, finder selskabet 

dog, at det er mest hensigtsmæssigt at søge om prislofttillæg til projektet 

efter medfinansieringsbekendtgørelsen. 

 

Projektets serviceniveau og levetid 

Det fremgår af det indsendte, at projektet er planlagt til at kunne håndtere 

en 10 års regnhændelse. Endvidere fremgår det, at projektets levetid er 

estimeret til 75 år. 

 

Samlet vurdering  

Det er Forsyningssekretariatets vurdering, at projektbeskrivelsen opfyl-

der betingelserne i medfinansieringsbekendtgørelsen, idet selskabet har 

beskrevet projektets formål, konkrete tiltag, serviceniveau og levetid. 

 

Budget for det alternative projekt 

Selskabets ansøgning skal ifølge medfinansieringsbekendtgørelsens § 6, 

stk. 1, nr. 1, indeholde et budget for det alternative projekt fordelt på 

omkostninger til investeringer, drift og vedligeholdelse.  

 

Derudover skal selskabet foretage en begrundet fordeling af omkostnin-

gerne mellem selskabet og projektejer. Fordelingen sker efter medfinan-

sieringsbekendtgørelsens § 3 eller § 4 og medfører følgende:  

 
1) For projekter i vandløb i landzone og projekter i rekreative områder 

vil spildevandsselskaberne kun kunne medfinansiere den andel af et 

projekts omkostninger, som alene kan henledes til håndtering af tag- 

og overfladevand. Disse omkostninger er i medfinansieringsbe-

kendtgørelsen defineret som ”meromkostninger”, jf. § 3, stk. 1. 
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2) For projekter i vandløb i byzone og projekter i veje, med opstart før 

1. januar 2015, vil spildevandsselskaberne kunne medfinansiere alle 

omkostninger, som er nødvendige af hensyn til håndtering af tag- og 

overfladevand, jf. § 4, stk. 1. 

Ved vurderingen af, hvilke omkostninger, der kan karakteriseres som 

nødvendige af hensyn til håndteringen af tag- og overfladevand, lægges 

der vægt på, at projektets håndtering af tag- og overfladevand ikke ville 

kunne finde sted, hvis de pågældende omkostninger ikke blev afholdt. 

 

Da projektet er beliggende i tilknytning til vandløb i byzone, har selska-

bet fordelt omkostningerne efter medfinansieringsbekendtgørelsens § 4, 

hvilket medfører, at selskabet afholder alle omkostninger, der er nødven-

dige for projektets håndtering af tag- og overfladevand. 

 

Vedr. fordeling af anlægsomkostningerne 

Selskabet har oplyst, at de samlede anlægsomkostninger for tiltag relate-

ret til håndteringen af tag- og overfladevand budgetteres til at udgøre 

2.250.000 kr.  

 

Nedenstående tabel indeholder anlægsbudget, som blev fremsendt sam-

men med ansøgningen. Budgettet er for hver post forsynet med en angi-

velse af omkostningsfordelingen mellem selskabet og kommunen. 

 

Anlægspost Samlet 

pris [kr.] 

Selskabets 

andel [%] 

Kommunens 

andel [%] 

Selskabets 

andel [kr.] 

Kommunens 

andel [kr.] 

Scene,  

Fitness-

elementer, 

m.m. 

1.700.000 0 % 100 % 0 1.700.000 

Projektering 300.000 0 % 100 % 0 300.000 

Jordbassin 2.250.000 100 % 0 % 2.250.000 0 

I alt 4.250.000 - - 2.250.000 2.000.000 

 

Som det fremgår, forventer selskabet at finansiere posten ”Jordbassin” 

100 procent, da postens hovedformål er at håndtere tag- og overflade-

vand. De øvrige poster finansieres af kommunen.  

 

Det er Forsyningssekretariatets vurdering, at anlægsbudgettet for det al-

ternative projekt, og fordelingen af omkostningerne, opfylder betingel-

serne i medfinansieringsbekendtgørelsen.  

 

Vedr. fordeling af driftsomkostningerne 

Selskabet har oplyst, at de årlige driftsomkostninger forventes at udgøre 

80.000 kr., fordelt med 10.000 kr. til selskabet og 70.000 kr. til kommu-

nen. Driftsomkostningerne, som medfinansieres af selskabet, omfatter 

spuling af bassinet efter regnskyl, samt vedligehold af ind- og udløb. 
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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.  

 

Projektbeskrivelse og overslag for sædvanlig afhjælpning  

Ifølge medfinansieringsbekendtgørelsens § 6, stk. 1, nr. 1, og § 6, stk. 2, 

skal selskabet indsende en overslagsberegning af omkostningerne til den 

billigst mulige løsning ved sædvanlig afhjælpning, som indeholder det 

samme serviceniveau som det alternative projekt. Dette anvendes til at 

vurdere, hvorvidt det alternative projekt er omkostningseffektivt i for-

hold til den billigst mulige sædvanlige afhjælpningsløsning. 

 

Selskabet har oplyst, at den billigst mulige sædvanlige afhjælpningsløs-

ning med samme serviceniveau som det alternative projekt ville bestå i at 

etablere det samme regnvandsbassin som beskrevet i den alternative løs-

ning. Selskabet estimerer levetiden for en sådan løsning til 75 år.  

 

Selskabet estimerer, at løsningen ville have anlægsomkostninger på 

2.250.000 kr. plus 1.000.000 kr. i omkostninger til arealerhvervelse. 

 

Selskabet estimerer, at de årlige driftsomkostninger ville være 10.000 kr. 

Driftsomkostningerne omfatter græsslåning i sommersæsonen samt ved-

ligehold af ind- og udløb. Derudover ville bassinet skulle oprenses ca. 

hvert 20. år. Omkostningen til dette skønnes til 200.000 kr. hvert 20. år. 

 

Forsyningssekretariatet spurgte, pr. telefon den 9. september 2013 sel-

skabets rådgiver, om det er korrekt, at bassinet i den alternative løsning 

vedligeholdes på anden vis en bassinet i den sædvanlige løsning, selvom 

der lader til at være tale om to ens bassiner. Rådgiveren fastholdt, at dette 

er korrekt. 

 

Forsyningssekretariatet finder, at selskabet har sandsynliggjort de oplyste 

omkostninger til den beskrevne sædvanlige afhjælpning tilstrækkeligt. 

Endvidere lægger Forsyningssekretariatet til grund, at den beskrevne 

sædvanlige afhjælpningsløsning vil opnå det samme serviceniveau, som 

det tidligere beskrevne alternative projekt.  

 

Beregning af omkostningseffektivitet 

En af hovedbetingelserne for at et selskab kan opnå tillæg for medfinan-

siering af et klimatilpasningsprojekt er, at det alternative projekt er om-

kostningseffektivt, jf. medfinansieringsbekendtgørelsens § 6 og beta-

lingslovens § 1, stk. 5.  

 

Princippet skal sikre, at et spildevandsselskab alene kan deltage i et al-

ternativt projekt, hvis spildevandsselskabets omkostninger forbundet 
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med projektet samlet set er lavere end de omkostninger, som selskabet 

ellers måtte forvente at skulle afholde til sædvanlig tilpasning af sine 

spildevandsanlæg til opnåelse af samme serviceniveau. 

 

Det følger af medfinansieringsbekendtgørelsens § 6, stk. 2, at sammen-

ligningen af det alternative projekt og den sædvanlige afhjælpning skal 

ske ved at opgøre og sammenligne nutidsværdierne af de to projekter. 

Herved kan omkostningseffektiviteten for det alternative klimatilpas-

ningsprojekt opgøres. 

 

Af Forsyningssekretariatets vejledning om klimatilpasningsprojekter 

fremgår det, at to projekter med forskellige levetider, anlægsomkostnin-

ger og driftsomkostninger kan sammenlignes ved at bruge den årlige 

ækvivalente annuitetsmetode (Equivalent Annual Annuity, EAA). Her 

beregnes, hvad den årlige betaling til et projekt vil være i den situation, 

hvor projektet ville blive gentaget i det uendelige.   

 

Selskabet har indsendt budgetter for selskabets forventede betalinger til 

projektejer i det alternative projektets levetid og selskabets omkostninger 

til den billigst mulige sædvanlige afhjælpningsløsning.  

 

Til sandsynliggørelse af selskabets forventede effektive lånerente ved 

den billigst mulige sædvanlige afhjælpningsløsning har selskabet, den 

20. juni 2013, indsendt kopi af et brev fra KommuneKredit, hvoraf det 

fremgår, at den forventede effektive lånerente er 2,76 procent. Forsy-

ningssekretariatet vurderer, at den valgte forventede lånerente er til-

strækkeligt 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 – 91.889 kr., og at den årlige ækvivalente annuitet 

for det alternative klimaprojekt er – 69.959 kr. Se vedlagte EAA-

beregning for Kilen (Bilag A). 

 

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. 

 

Kommunal beslutning  

Ifølge medfinansieringsbekendtgørelsens § 8 er det en grundlæggende 

betingelse for tillæg til prisloftet, at projektet fra kommunal side anses 

som hensigtsmæssigt og omkostningseffektivt.  

 

Selskabet har i mail af 6. august 2013 fremsendt referat af byrådsmøder i 

Solrød Kommune af 8. oktober 2012 og 27. maj 2013, samt forslag til 

klimatilpasningsplan af september 2012, hvoraf det fremgår, at kommu-
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nen tilslutter sig projektet og finder det hensigtsmæssigt og omkost-

ningseffektivt. 

 

Forsyningssekretariatet vurderer, at betingelsen om den kommunale be-

slutning er opfyldt. 

 

Aftale mellem selskab og projektejer 

Det følger af medfinansieringsbekendtgørelsens § 12, at spildevandssel-

skabet og projektejer skal indgå en aftale om det alternative projekt. Af 

bestemmelsen følger minimumskravene til aftalen. Det fremgår heraf, at 

aftalen bl.a. skal indeholde vilkårene for spildevandsselskabets medfi-

nansiering, for projektejers udførelse, drift og vedligeholdelse af projek-

tet, en opdeling af omkostningerne og det serviceniveau, som søges op-

nået med projektet. 

 

Vilkårene for medfinansieringen skal fremgå eksplicit af aftalen. Der 

skal endvidere være overensstemmelse mellem aftalen og dokumentatio-

nen for projektets omkostningseffektivitet, omkostningsfordeling og ser-

viceniveau.  

 

Selskabet har fremsendt en underskrevet aftale af 25. juni 2013, indgået 

mellem selskabet og Solrød Kommune, hvoraf projektbeskrivelsen og 

omkostningerne til projektet fremgår.  

 

Det er mellem selskabet og kommunen aftalt, at projektet lånefinansieres 

med en rente på 2,76 procent. Lånet afdrages over 25 år.  

 

Aftalen er i overensstemmelse med selskabets indberetning.  

 

Afdragene er opgjort nedenfor og afspejler, hvilke omkostninger selska-

bet kan ansøge om tillæg for i afdragsperioden: 

 

År Anlægsomk. 

[kr./år] 

Driftsomk. 

[kr./år] 

Prislofttillæg [kr./år] 

(sum af de øvrige om-

kostningskolonner) 

2014-2038 125.782 10.000 135.782 

2039-2088 - 10.000 10.000 

 

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 

selskabet opnår tillæg i selskabets prisloft for 2014 herfor. Tillægget til 

prisloftet for 2014 opgøres til 135.782 kr., jf. ovenstående tabel. 
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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 har omkostninger hertil. 

 

Selskabet skal endvidere ved indberetningen til reguleringsregnskabet i 

prisloftet for 2016 anføre de faktiske omkostninger, som selskabet har 

afholdt til projektet i 2014. Dette gøres under afsnittet ”driftsomkostnin-

ger til miljø- og servicemål". 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. 

 

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

vicemål i 2012 

Forsyningssekretariatet foretager årligt en engangsregulering for forskel-

le mellem tidligere indregnede forventede 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. prisloft-

bekendtgørelsens § 5, stk. 2.  

 

I selskabets prisloft for 2012 er der ikke givet tillæg for driftsomkostnin-

ger til miljø- og servicemål. 

 

Der er derfor ikke anledning til at foretage en korrektion for forskelle 

mellem budgetterede og faktiske driftsomkostninger til miljø- og ser-

vicemål. 

 

Korrektionen i prisloftet for 2014 bliver således 0 kr.   

 

Tillæg/fradrag for nettofinansielle poster i 2014  

Prisloftet for 2014 skal efter prisloftbekendtgørelsens § 5, stk. 1, korrige-

res for selskabets forventede nettofinansielle indtægter og udgifter. Det 

følger af prisloftbekendtgørelsens § 13, stk. 1, at nettofinansielle poster 

kan indregnes i prisloftet, i det omfang låntagningen er sket på effektive 

og markedsmæssige vilkår.  

 

I henhold til prisloftbekendtgørelsens § 13, stk. 2, kan Forsyningssekre-

tariatet skønne, at renten på et selskabs valgte lån adskiller sig væsentlig 

fra markedsmæssige vilkår. I så fald indregnes renteomkostninger sva-

rende til den effektive rente på en 2-årig dansk statsobligation og gælds-

risikopræmie for selskabet i prisloftet i stedet for selskabets faktiske ren-

teomkostninger.    

 

Tillægget for selskabets nettofinansielle poster beregnes som værdien af 

selskabets finansielle omkostninger fratrukket dets finansielle indtægter. 

Selskabets finansielle omkostninger omfatter blandt andet renteomkost-
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ninger, kurstab og finansielle gebyrer. Selskabets finansielle indtægter 

omfatter blandt andet renteindtægter, kursgevinster og afkast fra likvide 

beholdninger.  

 

Selskabet forventer renteudgifter på 240.000 kr. i prisloftåret 2014. Sel-

skabet forventer renteindtægter på 90.000 kr. i 2014.  

 

På baggrund af ovenstående fastsætter Forsyningssekretariatet selskabets 

nettofinansielle poster til 150.000 kr. (240.000 kr. – 90.000 kr.) i prislof-

tet for 2014.  

 

Korrektion ift. faktiske nettofinansielle poster i 2012  

Forsyningssekretariatet foretager årligt en engangsregulering for forskel-

le mellem tidligere indregnede forventede nettofinansielle poster og fak-

tiske 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 selskabets prisloft for 2014 foretages en korrektion 

for forskellen mellem selskabets budgetterede nettofinansielle poster i 

2012, som blev anvendt ved fastsættelsen af tillægget for nettofinansielle 

poster i prisloftet for 2012, og selskabets faktiske nettofinansielle poster i 

2012, som fremgår af selskabets reguleringsregnskab for 2012.  

 

Selskabet fik i prisloftet for 2012 tillæg for nettofinansielle poster på i alt 

230.000 kr. Det fremgår af reguleringsregnskabet, at selskabets nettofi-

nansielle poster i 2012 var på 187.818 kr. Korrektionen i prisloftet for 

2014 bliver således -42.182 kr. (187.818 kr. – 230.000 kr.) 

 

 

Korrektion i forhold til tidligere indtægtsramme  
 

Korrektion for overholdelse af indtægtsrammen i prisloftet for 2012  

Ifølge prisloftbekendtgørelsens § 5, stk. 2, korrigeres prisloftet for en år-

lig engangsregulering for forskellen mellem selskabets faktiske indtægter 

og indtægtsrammen, jf. § 6, i det år, der ligger to år forud for prisloftåret.  

 

I prisloftet for 2014 omhandler denne opgørelse overholdelsen af prislof-

tet for 2012. Hvis selskabet har haft lavere indtægter end tilladt i prislof-

tet for 2012, f.eks. som følge af en lavere debiteret vandmængde end for-

ventet, vil selskabet få et tillæg til prisloftet for 2014. Modsat vil højere 

indtægter i 2012 end tilladt indebære et fradrag i prisloftet for 2014.  

 

Det fremgår af prisloftbekendtgørelsens § 6, at følgende beløb tilsammen 

ikke må overstige selskabets indtægtsramme:  

 Indtægter fra  

 kubikmetertakster,  

 faste takster,  

 særbidrag,  
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 målergebyrer samt  

 andre takster og gebyrer, som vedrører leveringer af ydelser om-

fattet af § 1, stk. 2, i prisloftåret. 

 

 Andre indtægter i prisloftåret, som selskabet har opnået i forbindelse 

med eller som følge af selskabets primære aktiviteter, jf. § 1, stk. 2, 

herunder eksempelvis  

 spildevandsselskabers indtægter fra kommunale vejbidrag,  

 indtægter fra behandling af spildevand fra tømningsordninger,  

 indtægter fra måleraflæsning på vegne af andre selskaber,  

 udlejning af antenneplads på vandtårne eller lignende. 

 

Selskabets indtægtsramme for 2012 korrigeres dog for en eventuelt ikke 

anvendt del af likviditeten fra investeringstillæggene, der opgøres som,  

 

 det samlede investeringstillæg i 2012 fra historiske og planlagte 

investeringer samt indtægter fra tilslutningsbidrag, erstatninger 

vedr. anlægsinvesteringer og salg af anlægsaktiver, jf. § 21, 

stk. 4, fratrukket 

 selskabets faktiske udgifter til investeringer, jf. § 21, stk. 3, og § 

24.  

 

Hvis selskabets faktiske udgifter til investeringer i 2012 overstiger det 

samlede investeringstillæg for 2012 samt indtægter fra tilslutningsbidrag, 

erstatninger vedr. anlægsinvesteringer og salg af anlægsaktiver, justeres 

beløbet ”ikke anvendt likviditet vedr. investeringer i alt”, jf. tabellen ne-

denfor til 0. Det skyldes, at investeringsudgifter alene kan finansieres 

med likviditet fra det i § 24, stk. 1, nævnte tillæg og indtægter.  

 

For selskabet er opgørelsen vedrørende overholdelsen af indtægtsram-

men i prisloftet for 2012 foretaget således (baseret på oplysninger fra sel-

skabets prisloft for 2012 samt indberettede oplysninger i regulerings- og 

investeringsregnskaberne for 2012): 
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Indtægtsramme 2012     

Indtægtsramme i prisloft for 2012 31.367.752 kr. 

Ikke anvendt likviditet vedrørende investeringer i 2012 

Tillæg for historiske investeringer  19.833.390 kr.  

Tillæg for gennemførte investeringer i 2010 154.733 kr. 

Korrektion af tillæg for planlagte investeringer i 2010 -118.184 kr. 

Tillæg for planlagte investeringer i 2011 og 2012 562.126 kr. 

Indtægter fra tilslutningsbidrag 4.104.870 kr. 

Indtægter fra salg af anlægsaktiver 0 kr. 

Erstatninger vedr. anlægsaktiver mv. 0 kr. 

Ekstraordinær effektiviseringsgevinst anvendt til investeringer 0 kr. 

Udgifter til investeringer -16.758.469 kr. 

Ikke anvendt likviditet vedr. investeringer i alt 7.778.466 kr. -7.778.466 kr. 

Ekstraordinære effektiviseringsgevinster anvendt til 

takstnedsættelse 

    

Ekstraordinær effektiviseringsgevinst anvendt til takstnedsæt-

telse 

0 kr. -0 kr. 

Indtægter fra primære aktiviteter mv.     

Indtægter fra kubikmetertakster, faste takster, særbidrag, må-

lergebyrer samt andre takster og gebyrer 

18.808.712 kr.  

Andre indtægter i prisloftåret, som selskabet har opnået i for-

bindelse med eller som følge af selskabets primære aktiviteter 

0 kr. 

Indtægter fra primære aktiviteter mv. i alt 18.808.712 kr. -18.808.712 kr. 

Samlet opgørelse vedrørende overholdelse af prisloftet for 2012 

Beløb til indregning i prisloftet for 2014 i alt 4.780.574 kr. 

 

På baggrund af denne opgørelse fastsættes et tillæg i selskabets prisloft 

for 2014 på i alt 4.780.574 kr. 

 

Selskabets tillæg til prisloftet for 2014 skyldes, at selskabet har haft lave-

re indtægter fra de primære aktiviteter mv. end fastsat i prisloftet for 

2011.  

 

Selskabet har oplyst, at der er opnået en ekstraordinær effektiviserings-

gevinst på 981.739 kr. i 2012. Gevinsten er ikke anvendt og overføres 

derfor til anvendelse i efterfølgende år.  

 

Forsyningssekretariatet har, på grund af Konkurrenceankenævnets ken-

delse af 19. september 2013, korrigeret selskabets driftsomkostninger i 

prisloftet i 2012. På baggrund af selskabets korrigerede driftsomkostnin-

ger har Forsyningssekretariatet beregnet selskabets ekstraordinære effek-

tiviseringsgevinst til 1.127.374 kr. i 2012.    
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Debiteret vandmængde 2012  
 

Prisloftet opgøres i kr. pr. m
3
 på baggrund af selskabets driftsomkostnin-

ger med forskellige korrektioner divideret med den debiterede vand-

mængde i 2012, jf. prisloftbekendtgørelsens § 5, stk. 5. 

 

Forsyningssekretariatet lægger selskabets indberettede debiterede vand-

mængde på 859.291 m
3
 til grund for beregningen af prisloftet. 
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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. En klage til Konkurrenceankenævnet skal indgives skriftligt af de 

klageberettigede efter lovens § 27 til Forsyningssekretariatet. Forsy-

ningssekretariatet sender umiddelbart efter klagefristens udløb klagen til 

Konkurrenceankenævnet ledsaget af den påklagede afgørelse og det ma-

teriale, der er indgået i sagens bedømmelse. Klagefristen er 4 uger fra 

den dag, afgørelsen er meddelt.  

 

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

videre er offentlige myndigheder, lokale foreninger og organisationer, 

som har en væsentlig interesse i afgørelsen, og landsdækkende forenin-

ger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, 

klageberettigede for så vidt angår spørgsmål om natur og miljø. Konkur-

renceankenævnet kan efter bestemmelsens stk. 2 kræve, at foreninger og 

organisationer, jf. stk. 1, dokumenterer deres klageberettigelse 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 sker direkte 

til Konkurrenceankenævnet. 

 

Forsyningssekretariatets afgørelser om prislofter kan ifølge § 29, stk. 2, 

ikke indbringes for domstolene, før Konkurrenceankenævnets endelige 

afgørelse foreligger.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

Forsyningssekretariatet                                                                                

tet                                                                                              

 

 

 

 

 

v/ Filip M. Sundram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

36/38 

 

 

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 disse prislofter i bekendtgørelse nr. 122 

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

bekendtgørelsen).  

 

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

ne for prisloftet for 2014 som driftsomkostningerne i prisloftet for det fo-

regående år korrigeret for effektiviseringskrav. Herefter pristalsreguleres 

efter § 32. De pristalskorrigerede driftsomkostninger kan dog ikke fast-

sættes lavere end det, der udgør de effektive driftsomkostninger for sel-

skabet i henhold til beregningerne i benchmarkingen.  

 

Herefter korrigeres for afvikling af selskabets over- eller underdækning 

og tillæg af forventede 1:1 omkostninger, forventede driftsomkostninger 

til opnåelse af miljø- og servicemål, forventede nettofinansielle poster, 

tillæg for planlagte investeringer, tillæg for gennemførte investeringer, 

tillæg for historiske investeringer, forventet bortfald af væsentlige om-

kostninger som er medregnet i driftsomkostningerne for prisloftet, samt 

fradrag af et generelt og et individuelt effektiviseringskrav. 

 

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 korrigeres som en årlig engangsregulering for forskellen mel-

lem selskabets faktiske indtægter og indtægtsrammen, jf. § 6, i det år, der 

ligger to år forud for prisloftåret. Endvidere korrigeres i prisloftet for for-

skellen mellem tidligere indregnede forventede beløb for driftsomkost-

ninger til opnåelse af miljø- og servicemål, 1:1 omkostninger samt netto-

finansielle poster og de faktiske beløb i henhold til reguleringsregnskabet 

for året to år forud for prisloftsåret, 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 af-

holdte udgifter, jf. § 25, jf. prisloftbekendtgørelsens § 5, stk. 2. 

 

Ved fastsættelsen af prisloftet kan kun indregnes relevante udgifter, om-

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

bekendtgørelsens § 5, stk. 4. 
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Det fremkomne beløb udgør selskabets indtægtsramme, som til sidst di-

videres med den debiterede vandmængde i 2012 for at få selskabets pris-

loft for 2014 opgjort i kr. pr. m
3
, jf. prisloftbekendtgørelsens § 5, stk. 5.  

 

Ifølge prisloftbekendtgørelsens § 6, må følgende beløb tilsammen ikke 

overstige den maksimale ramme for et vandselskabs primære indtægter, 

jf. § 3, stk. 1, fratrukket et eventuelt ikke opkrævet tillæg stammende fra 

den årlige engangsregulering for forskellen mellem selskabets faktiske 

indtægter og indtægtsrammen givet til det prisloft, der ligger to år forud 

for prisloftåret, jf. § 5, stk. 2, 2. pkt., eller ved fireårige prislofter, givet 

de fire år, der ligger to år forud for startåret i den næste fireårige periode, 

jf. § 5, stk. 3, 3 pkt., samt fratrukket en eventuelt ikke anvendt del af li-

kviditeten fra investeringstillæggene, tilslutningsbidrag og salg af an-

lægsaktiver, jf. § 21, stk. 3-4, og § 24, samt en effekt af en takstnedsæt-

telse som følge af anvendelsen af et ekstraordinært effektiviseringstillæg 

jf. § 26 stk. 2: 

1) Indtægter fra kubikmetertakster, faste takster, særbidrag, måler-

gebyrer samt andre takster og gebyrer, som vedrører leveringer af 

ydelser omfattet af § 1, stk. 2, i prisloftåret.  

2) Andre indtægter i prisloftåret, som selskabet har opnået i forbin-

delse med eller som følge af selskabets primære aktiviteter, jf. § 

1, stk. 2, herunder eksempelvis spildevandsselskabers indtægter 

fra kommunale vejbidrag, indtægter fra behandling af spildevand 

fra tømningsordninger, indtægter fra måleraflæsning på vegne af 

andre selskaber, udlejning af antenneplads på vandtårne eller lig-

nende. 

 

Modtager et selskab en for selskabets indtægtsramme betydelig indtægt, 

eksklusive de i § 6, stk. 1, nr. 1, nævnte indtægter, kan indtægten efter 

ansøgning til Forsyningssekretariatet i særlige tilfælde indregnes over en 

periode på op til 5 år, gældende fra det følgende års prisloft. Vedrører 

indtægten perioden før den 1. januar 2010 og har selskabet i det år, som 

ligger to år forud for prisloftsåret, en over- eller underdækning opgjort 

pr. 31. december 2010, kan indtægten indregnes som en korrektion til 

denne over- eller underdækning, gældende fra det følgende års prisloft, 

jf. prisloftbekendtgørelsens § 6, stk. 2.  

 

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. prisloftbekendtgørelsens § 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 prisloftbekendtgørelsens § 7 skønsmæssigt fast-

sætte de manglende oplysninger.  
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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. prisloftbekendtgørelsens § 19, stk. 1.  

 

Forsyningssekretariatet skal senest den 15. oktober hvert år træffe afgø-

relse om fastsættelsen af et vandselskabsprisloft for det følgende år, jf. 

prisloftbekendtgørelsens § 19, stk. 2.  

 

 

 


