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Afgørelse om prisloft for 2013 

 
 

Indledning 
 

Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter for de vand- og spildevands-

selskaber, der er omfattet af vandsektorloven. Prisloftet for 2013 fastsæt-

tes med udgangspunkt i selskabets almindelige driftsomkostninger, som 

beregnet i prisloftet for 2012, og korrigeres med et indeks for omkost-

ningsudviklingen, et generelt og et individuelt effektiviseringskrav samt 

en række budgetterede omkostninger mv.  

 

Der tages desuden højde for forskelle mellem de faktiske indtægter i 

2011 og det prisloft, som selskabet fik fastsat for 2011.  

 

Prisloftet er med til at fastsætte en ramme for de maksimale indtægter, 

som vandselskabet må opkræve for selskabets primære aktiviteter. Pris-

loftet udmeldes som en samlet m
3
-pris. 

 

 

Afgørelse 
 

Forsyningssekretariatet har truffet afgørelse om prisloftet for Nybrove-

jens Vandværk a.m.b.a. gældende for 2013. 

 

Prisloftet fastsættes til 16,09 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. 
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Sagsfremstilling 
 

Nybrovejens Vandværk a.m.b.a. er et forsyningsselskab, som har til for-

mål at servicere mindst 10 ejendomme. Selskabets debiterede vand-

mængde i 2011 var på over 200.000 m
3
. Selskabet er derfor i henhold til 

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

 

Efter prisloftbekendtgørelsen skulle selskaberne senest den 15. april 

2012 indberette en række oplysninger til brug for fastsættelsen af pris-

loftet for 2013, jf. § 18, stk. 1.  

 

På de områder, hvor det har været nødvendigt at foretage en skønsmæs-

sig fastsættelse, er metoden og begrundelsen herfor udførligt beskrevet 

nedenfor i afsnittet om begrundelse.  

 

Udkastet til afgørelsen blev sendt i høring den 28. september 2012 med 2 

ugers høringsfrist.  

 

Udkastet blev den 9. oktober 2012 sendt i en kort høring for så vidt angår 

korrektionen af planlagte investeringer fra 2011, idet der er foretaget æn-

dringer i opgørelsen af korrektionen i forhold til det oprindelige udkast. 

 

Selskabet har afgivet høringssvar indenfor fristen. I det omfang Forsy-

ningssekretariatet ikke umiddelbart har taget selskabets bemærkninger til 

efterretning i afgørelsen, fremgår dette under de enkelte afsnit i begrun-

delsen.                                                  

 

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 2013. 

 

Selskabets prisloft for 2013 er beregnet i følgende tabel: 

 

Driftsomkostninger     

Korrigerede driftsomkostninger i prisloftet for 2012 

inkl. tillæg iht. § 8, stk. 4 

2.692.605 kr.  

Forhøjelse af driftsomkostninger iht. § 8, stk. 5 210.370 kr. 

Bortfald af væsentlige omkostninger 0 kr. 

Korrektion for prisudvikling 83.471 kr. 

Korrektion for generelt effektiviseringskrav 0 kr. 

Korrektion for individuelt effektiviseringskrav -134.630 kr. 

Driftsomkostninger i alt 2.851.816 kr. 2.851.816 kr. 

Investeringer     

Tillæg for historiske investeringer 1.477.109 kr.  

Tillæg for gennemførte investeringer i 2010-2011 199.478 kr. 

Korrektion af gennemførte investeringer fra 2011  62.865 kr. 

Tillæg for planlagte investeringer i 2012 og 2013 273.366 kr. 

Investeringstillæg i alt* 2.012.818 kr. 2.012.818 kr. 

Øvrige omkostninger mv.     

Tillæg for 1:1 omkostninger i 2013 2.025.660 kr.  

Tillæg vedr. revisorerklæringer og DANVA/FVD-kontingent 113.500 kr. 

Korrektion ift. faktiske 1:1 omkostninger i 2011 -63.133 kr. 

Tillæg for driftsomkostninger til miljø- og servicemål i 2013 0 kr. 

Korrektion ift. faktiske driftsomk. til miljø- og servicemål 2011 0 kr. 

Tillæg/fradrag for nettofinansielle poster i 2013 -100.000 kr. 

Korrektion ift. faktiske nettofinansielle poster i 2011 30.964 kr. 

Øvrige udgifter mv. i alt 2.006.991 kr. 2.006.991 kr. 

Korrektioner i forhold til tidligere år     

Tillæg/fradrag for over- eller underdækning til og med 2010  -1.831.902 kr.   

Korrektion for overholdelse af indtægtsramme i prisloft 2011 151.655 kr.   

Korrektioner ift. tidligere år i alt -1.680.247 kr. -1.680.247 kr. 

Samlede prisloft     

Indtægtsramme i 2013  5.191.378 kr. 

Debiteret vandmængde 2011 322.620 m3 

Prisloft 2013  16,09 kr. pr. m
3
 

Prisloft 2013 ekskl. afgift for ledningsført vand  9,96 kr. pr. m
3
 

* Bemærk, at der ved kontrollen med overholdelsen af prisloftet for 2011 - som foreta-

ges i dette prisloft for 2013 - kan opstå en korrektion, som får betydning for den samle-

de størrelse af selskabets investeringsmidler i prisloftet for 2013. Hvis dette er tilfældet, 

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

2011” nedenfor.    
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Begrundelserne for de fastsatte beløb i tabellen gennemgås enkeltvis i 

det følgende.  

 

Selskabet gøres opmærksom på bestemmelsen i prisloftbekendtgørelsens 

§ 24, stk. 1, om, at selskabet kan anvende den likviditet, som tillæggene 

for planlagte, gennemførte og historiske investeringer samt korrektionen 

for gennemførte investeringer giver anledning til, jf. § 5, stk. 2, og §§ 10-

12, og som indtægter fra tilslutningsbidrag og fra salg af anlægsaktiver 

giver anledning til, jf. § 21, stk. 4, til finansiering af udgifter til investe-

ringer.  

 

Likviditeten fra investeringstillæggene, tilslutningsbidrag og salg af an-

lægsaktiver kan ud over finansiering af tillægsberettigede investeringer 

også anvendes 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. 

 

 
Driftsomkostninger 
 

Korrigerede driftsomkostninger i prisloftet for 2012 

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

driftsomkostninger i prisloftet for 2013 som driftsomkostningerne i pris-

loftet for 2012 korrigeret for effektiviseringskrav. 

 

Det betyder, at der ved prisloftfastsættelsen tages udgangspunkt i selska-

bets korrigerede driftsomkostninger i prisloftet for 2011 prisfremskrevet 

til 2012 med 2,3 pct. efter prisloftbekendtgørelsens § 32 og fratrukket et 

effektiviseringskrav på 0 pct. efter prisloftbekendtgørelsens § 14 samt et 

individuelt effektiviseringskrav efter prisloftbekendtgørelsens § 15. 

 

De korrigerede driftsomkostninger for prisloftet 2012 opgøres således til: 

 

Selskabets korrigerede driftsomkostninger i prisloftet for 2012 

Korrigerede driftsomkostninger i prisloftet for 2011 2.511.046 kr. 

Prisfremskrivning 2,3 pct. 57.754 kr. 

Generelt effektiviseringskrav 0 pct. 0 kr. 

Individuelt effektiviseringskrav -125.552 kr. 

Korrigerede driftsomkostninger i prisloftet for 2012 2.443.247 kr. 

 

Forhøjelse af driftsomkostninger iht. § 8, stk. 4-5 

Ifølge prisloftbekendtgørelsens § 8, stk. 4, kan driftsomkostningerne, der 

danner udgangspunkt for prisloftet jf. § 5, stk. 1, efter ansøgning øges i 

prisloftet for 2013, såfremt et vandselskab kan dokumentere, at drifts-

omkostningerne i selskabets prisloft for 2011 er mere end 5 pct. lavere 

end selskabets faktiske driftsomkostninger i 2010. Driftsomkostningerne 

kan maksimalt øges til 95 pct. af selskabets faktiske driftsomkostninger i 

2010.  
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I tillæg til dette kan et vandselskab, som får øget driftsomkostningerne i 

prisloftet for 2013 efter § 8, stk. 4, få øget prisloftet midlertidigt med be-

løb svarende til forskellen mellem 95 pct. af vandselskabets faktiske 

driftsomkostninger i 2010 og driftsomkostningerne i prislofterne for 

2011 og 2012. 

 

Selskabet har den 27. juni 2012 ansøgt om forøgelse af selskabets drifts-

omkostninger i henhold til § 8, stk. 4, samt om midlertidig forøgelse af 

driftsomkostninger i henhold til § 8 stk. 5. 

 

Forhøjelse efter § 8, stk. 4 

Selskabets driftsomkostninger i prisloftet for 2011 udgør 89 pct. 

(2.521.224/2.834.321*100) af selskabets faktiske driftsomkostninger i 

2010. 

 

Da selskabets driftsomkostninger i prisloftet for 2011 er mere end 5 pct. 

lavere end selskabets faktiske driftsomkostninger i 2010 er der som ud-

gangspunkt grundlag for, at forhøje selskabets driftsomkostninger i pris-

loftet for 2013 efter prisloftbekendtgørelsens § 8, stk. 4. Efter bestem-

melsen kan selskabets driftsomkostninger i prisloftet maksimalt øges til 

95 pct. af selskabets faktiske driftsomkostninger i 2010.  

 

Det er Forsyningssekretariatets vurdering, at selskabets driftsomkostnin-

ger i prisloftet bør forhøjes til 95 % af selskabets faktiske driftsomkost-

ninger i 2010. Selskabets driftsomkostninger i prisloftet forhøjes dermed 

til 2.692.605 kr. (95 % af 2.834.321). 

 

For at vurdere hvor mange pct. af de faktiske driftsomkostninger i 2010, 

som driftsomkostningerne i prisloftet forhøjes til, har Forsyningssekreta-

riatet vurderet om selskabets driftsomkostninger i 2010 afspejler en nor-

mal driftssituation.  

 

Det skyldes, at forhøjelsen af driftsomkostningerne medfører, at det 

fremadrettede udgangspunkt for selskabets prislofter forhøjes. Dermed 

bør de forhøjede driftsomkostninger i prisloftet afspejle de faktiske 

driftsomkostninger, som selskabet almindeligvis har ved normal drift. I 

modsat fald vil prisloftet enten være sat for højt, hvilket vil give selska-

bet mulighed for at sætte priserne højere, end hvad der er nødvendigt, el-

ler prisloftet vil være sat for lavt, hvilket betyder, at det ikke er muligt at 

foretage den nødvendige drift af selskabet.  

 

I praksis har Forsyningssekretariatet valgt at undersøge væsentlige afvi-

gelser mellem selskabets faktiske driftsomkostninger i henholdsvis 2010 

og 2011. Da selskabets faktiske driftsomkostninger i 2011 ligger på 

samme niveau som selskabets faktiske driftsomkostninger i 2010, har 

Forsyningssekretariatet lagt selskabets faktiske omkostninger for 2010 til 

grund for forøgelsen af driftsomkostningerne i prisloftet for 2013.  
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Midlertidig forhøjelse efter § 8, stk. 5 

Selskabet kan derudover midlertidigt få øget driftsomkostningerne i pris-

loftet med beløb svarende til forskellen mellem 95 pct. af selskabets fak-

tiske driftsomkostninger i 2010 og driftsomkostningerne i prislofterne for 

2011 og 2012.  

 

Selskabets driftsomkostninger i prisloftet for 2011 og 2012 og beregnin-

gen af den midlertidige forhøjelse fremgår af nedenstående tabel: 

 

 Prisloft 2011 Prisloft 2012  

Driftsomkostninger i prisloft 2.521.224 2.443.247 kr. 

95 % af faktiske driftsomkostninger i 2010 2.692.605 2.692.605 kr. 

Forskel 171.381 249.358 kr. 

Midlertidig forhøjelse iht. §8, stk. 5           420.739  kr. 

 

Selskabet anfører i sit høringssvar af 17. oktober 2012, at det ønsker at få 

fordelt efterslæbet, jf. § 8, stk. 5, over en periode på 2 år. 

 

Den samlede forhøjelse af prisloftet for 2013 i henhold til § 8, stk. 5, ud-

gør dermed (420.739/2) 210.370 kr.  

 

Bortfald af væsentlige omkostninger 

Udgangspunktet for prisloftet for 2013 skal ifølge prisloftbekendtgørel-

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

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

bortfalde inden 2013. 

 

Selskabet har ikke indberettet væsentlige omkostninger, som er bortfal-

det inden 2013. 

 

Korrektion for prisudvikling 

De korrigerede driftsomkostninger i prisloftet for 2012 korrigeres for 

prisudviklingen fra 2012 til 2013, 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 2013 anvendes prisudviklingen 

fra ultimo 2010 til ultimo 2011, som er det senest tilgængelige kalender-

år.  
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Prisudviklingen fra 2012 til 2013 kan på den baggrund opgøres til 3,1 

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

ninger i prisloftet for 2012 skal ganges med 1,031 for at få driftsomkost-

ningerne i 2013-priser. 

 

Opgørelse af prisindeks 

Opgørelsestidspunkt  ultimo 2010 ultimo 2011 

BYG 6: Jordarbejde mv. (35 pct.) 100,0 102,8 

BYG 6: Asfaltarbejde (15 pct.)  100,0 108,8 

BYG 4: Byggeomkostningsindeks for boliger (30 pct.)  100,0 103,5 

PRIS 11: Andre maskiner og apparater (20 pct.)  100,0 99,0 

Vægtet indeks 

(0,35*102,8+0,15*108,8+0,3*103,5+0,2*99)  
100,0 103,1 

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 

83.471 kr., svarende til 3,1 pct. af 2.692.605 kr. De pristalskorrigerede 

driftsomkostninger kan således opgøres til 2.776.076 kr. 

(1,031*2.692.605 kr.). 

 

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 1.335.169 kr. De 

pristalskorrigerede driftsomkostninger for selskabet er højere end de ef-

fektive driftsomkostninger for selskabet. De pristalskorrigerede drifts-

omkostninger forhøjes derfor ikke. 

 

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-
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skaberne i prisreguleringen i 2013 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 2013 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. 

 

Opgørelse af den gennemsnitlige produktivitetsudvikling 

År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Dansk er-

hvervsliv 

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

Bygge og 

anlæg (30 

%) -0,2 -10,1 0,2 5,1 -2,1 -1,4 0,2 -6,3 -6,8 -3,2 

Vægtet 

udvikling 1,8 -3,9 -0,4 2,2 0,4 0,1 0,8 -2,3 -4,6 -3,6 

10-års gennemsnit                                                                                                       -0,94 

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 2000-2009. 

 

Den gennemsnitlige produktivitetsudvikling bliver således -0,94 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 2013. 

 

Korrektion for individuelt effektiviseringskrav 

Udgangspunktet for prisloftet for 2013 er de driftsomkostninger, der ind-

går i selskabets prisloft for 2012. Udgangspunktet korrigeres for en ræk-

ke forhold, herunder fradrag af et individuelt effektiviseringskrav, jf. 

prisloftbekendtgørelsens § 5, stk. 1. 

 

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-
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dellen og resultaterne af benchmarkingen er offentliggjort på Konkurren-

ce- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside.
1
 

 

Høringssvar  

Selskabet ønsker i sit høringssvar af 17. oktober 2012, at protesterer 

imod Forsyningssekretariatets overskridelse af prisloftbekendtgørelsens 

§ 19. 

 

Med hensyn til overskridelse af tidsfristerne i § 19 beklager Forsynings-

sekretariatet, at det ikke har været muligt at overholde tidsfristerne i for-

bindelse med fastsættelsen af prislofterne for 2013. Den 19. juni 2012 

annoncerede Forsyningssekretariatet i Vandnyt, at Forsyningssekretaria-

tet havde valgt, at fastsætte de nye effektiviseringskrav vedrørende pris-

lofterne for 2012 samtidig med, at der udarbejdes prislofter for 2013. 

Processen med udmeldelse af prislofter for 2013 og korrigerede prisloft 

2012 på samme tid, er valgt for at selskaberne på den måde har det sam-

lede billede af prislofterne i 2012 og 2013. 

 

Alternativt kunne Forsyningssekretariatet have indledt med fastsættelsen 

af prislofterne for 2013, for på den måde at overholde tidsfristerne. Her-

efter ville have fulgt en proces med fastsættelse af de korrigerede prislof-

ter for 2012 og som følge heraf en konsekvensrettelse af prislofterne for 

2013. Det er Forsyningssekretariatets vurdering, at dette alene ville have 

forlænget tidshorisonten for hvornår selskaberne kunne have nogle ende-

lige prislofter for 2012 og 2013. 

 

Selskaber angiver i høringssvaret, at det ikke er muligt for selskabet at 

gendanne effektiviseringspotentialet. 

 

Forsyningssekretariatet bemærker, at fastsættelsen af effektiviserings-

kravet er beskrevet i kap. 9 i hovedpapiret til benchmarkingmodellen for 

2013/kap. 4 i tillægget til hovedpapiret til benchmarkingmodellen for 

2012. 

 

Selve beregningen af effektiviseringspotentialet sker i DEA-modellen. 

DEA-modellen er et minimeringsproblem underlagt en rækkebibetingel-

ser, som løses ved brug af en iterativ proces. Dette er ikke nemt at efter-

prøve uden kendskab til et program, der kan udføre den slags analyser, 

som f.eks. R, som er gratis tilgængelig på internettet. 

 

I mere almindelig termer handler DEA-modellen mest om indeks. Det 

betyder, at selskaberne bliver sammenlignet på baggrund af deres forhold 

mellem deres driftsomkostninger i prisloftet (DOiPL) og de 2 hhv. 3 net-

volumenmål i benchmarkingen for 2012 hhv. 2013. Hvert selskab måles 

op mod den effektive front, som er fastsat på baggrund af selskabernes 

faktiske driftsomkostninger i 2010 hhv. 2011 (FADO10 hhv. FADO11) i 

selskabernes prisloft for 2012 hhv. 2013. Effektiviseringspotentialet fin-

                                                 
1
 Se http://www.kfst.dk/tilsyn/benchmarking/benchmarking-2013/  
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des ved at beregne, hvor meget det enkelte selskab skal sænke sine 

DOiPL med, for at opnå samme forhold som selskaberne på fronten. Sel-

skabets effektiviseringspotentiale vil være et vægtet gennemsnit af effek-

tiviseringspotentialerne beregnet på baggrund af hvert enkelt netvolu-

menmål. 

 

En grafisk beregningsmetode for benchmarkingen for 2012 fremgår af 

bilag 11 til hovedpapiret for benchmarkingmodellen for 2012. Det er dog 

ikke muligt for 2013, idet der er inddraget et ekstra netvolumenmål. 

DEA-modellen er dog nærmere beskrevet i bilag 5 til hovedpapiret for 

benchmarkingmodellen for 2013. 

 

Selskabet anfører, at fastsættelsen af fronten med kun to selskaber er et 

for lille grundlag til at foretage en sammenligning på baggrund af. 

 

Forsyningssekretariatet bemærker, at fronten for spildevandsselskaber 

udgøres af 5 selskaber, jf. side 23-25 i hovedpapiret ”Resultatorienteret 

benchmarking af vand- og spildevandsselskaberne”, hvor af udvælgel-

sesproceduren for frontselskaberne fremgår. Den effektive front er kon-

trolleret ved, at selskaberne er kontaktet omkring rigtigheden i deres 

regnskabsoplysninger og costdrivere. En række selskaber faldt bort fra 

fronten i den forbindelse, men de selskaber, der er tilbage, er kontrolleret 

i videst muligt omfang. Forsyningssekretariatet vurderer fortsat, at fron-

ten er repræsentativ på baggrund af redegørelsen i hovedpapiret. 

 

Sammensætning af costdrivere 

Forsyningssekretariatet har foretaget en analyse af hvert selskabs sam-

mensætning af costdrivere. Formålet med analysen er at tage højde for en 

eventuel skæv allokering af omkostningerne i forbindelse med beregning 

af omkostningsækvivalenter. 

 

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 effektiviserings-

potentialet og størrelsen af netvolumenbidrag fra enkelte costdrivere.  

Analysen peger på at selskaber som har en samlet afvigelse på costdri-

verne: Stik og Kunder har en tendens til at have et højere effektivise-

ringspotentiale. Forsyningssekretariatet vil ikke afvise, at dette kan skyl-

des en skæv fordeling af omkostningerne. Forsyningssekretariatet har 

derfor korrigeret effektiviseringspotentialet for de pågældende selskaber, 

jf. bilag 3 til hovedpapiret Resultatorienteret benchmarking af vand- og 

spildevandsforsyningerne – 2013 (modellen). 

 

Yderligere kan selskabet se en oversigt over hvert enkelt selskabs sam-

mensætning af costdrivere i bilag 10 til modellen. 

 

Selskabet sammensætning af costdrivere giver ikke anledning til en væ-

sentlig afvigelse i ovennævnte costdrivere, jf. bilag 10. Der er derfor ikke 
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grundlag for en justering af selskabets individuelle effektiviseringspoten-

tiale på baggrund af selskabets sammensætning af costdrivere.  

 

Beliggenhed i Hovedstadsområdet 

Forsyningssekretariatet har lavet en undersøgelse som peger på, at sel-

skaberne i hovedstadsområdet generelt har højere potentialer end resten 

af landet, jf. bilag 3. Dette kan fx skyldes, at der i hovedstadsområdet i 

større grad er flere andre forsyningsledninger i jorden. Derfor kan der 

være fordyrende graveforhold i forbindelse med ledningsbrud.  

 

Da selskabet er placeret i hovedstadsområdet, kan effektiviseringspoten-

tialet derfor være sat for højt. Er dette tilfældet, kan der blive taget hen-

syn hertil som et særligt forhold for selskabet.  

 

For at Forsyningssekretariatet kan foretage en vurdering heraf, kræver 

det at selskabet sandsynliggør, at der er tale om et særligt forhold for sel-

skabet. Selskabet må derfor forklare hvad deres særlige forhold går ud 

på, hvorfor det er fordyrende og endelig redegøre for deres meromkost-

ning med forholdet. 

 

Selskabet er ikke vendt tilbage med oplysninger herom. Forsyningsse-

kretariatet har derfor ikke foretaget en nærmere vurdering af forholdet.   

 

Særlige forhold 

Forsyningssekretariatet har vurderet selskabets angivelser af særlige for-

hold i forbindelse med det korrigerede prisloft for 2012. Der har ikke væ-

ret grundlag for at ændre i opgørelsen af selskabets effektiviseringspo-

tentiale eller – krav. Da selskabets forhold er uændret i forhold til prislof-

tet for 2013, har Forsyningssekretariatet ikke gentaget vurderingen af 

selskabets særlige forhold i forbindelse med prisloftet for 2013. 

 

Samlet vurdering 

Selskabets angivelser af særlige forhold har ikke givet anledning til at 

ændre opgørelsen af selskabets effektiviseringspotentiale. Selskabets in-

dividuelle effektiviseringskrav fastsættes dermed på baggrund af resulta-

terne af benchmarkingmodellen. 

 

Det er i benchmarkingmodellen identificeret, at selskabet har et effekti-

viseringspotentiale på 1.357.436 kr. jf. tabel 1 i bilag 8 til modellen. Det 

betyder, at hvis selskabet havde været blandt de mest effektive selskaber, 

ville selskabets indtægtsramme kunne reduceres med 1.357.436 kr. 

 

Selskabets individuelle effektiviseringskrav er fastsat til 134.630 kr., jf. 

tabel 1 i bilag 8 til modellen. 

 

 

 

 



 

 

12/27 

 

 

Investeringer 
 

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

skabet kan anvende den likviditet, som tillæggene for planlagte, gennem-

førte og historiske investeringer samt korrektionen for gennemførte inve-

steringer giver anledning til, jf. § 5, stk. 2, og §§ 10-12, og som indtægter 

fra tilslutningsbidrag og fra salg af anlægsaktiver giver anledning til, jf. § 

21, stk. 4, til finansiering af udgifter til investeringer. 

 

Likviditeten fra investeringstillæggene, tilslutningsbidrag og salg af an-

lægsaktiver kan ud over finansiering af tillægsberettigede investeringer 

også anvendes 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 opmærksom på, at der ved kontrollen med overhol-

delsen af prisloftet for 2011 - som foretages i dette prisloft for 2013 - kan 

opstå en korrektion, som får betydning for den samlede størrelse af sel-

skabets investeringsmidler i prisloftet for 2013. Hvis dette er tilfældet, 

vil det fremgå af afsnittet ”Korrektion for overholdelse af indtægtsramme 

i prisloft 2011” 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, som bortfalder, som følge af, at anlæg er færdigafskrevet. 

 

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

65.526.949 kr. De årlige standardafskrivninger på de materielle anlægs-

aktiver (på værdien 65.526.949 kr.) udgør ifølge pris- og levetidskatalo-

get 1.477.109 kr.  

 

Forsyningssekretariatet har lagt selskabets indsendte åbningsbalance, 

dokumentation samt eventuelle ændringer hertil til grund, og selskabet 

opnår således et tillæg for historiske investeringer på 1.477.109 kr. 

 

Tillæg for gennemførte investeringer i 2011  

Forsyningssekretariatet fastsætter tillæg for de gennemførte investerin-

ger, som er gennemført efter 1. januar 2010 og frem til og med året, som 
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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, som bortfalder som følge af, at en investering er 

færdigafskrevet.  

 

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 2012 et tillæg for 

gennemførte investeringer i 2010 på i alt 22.050 kr.  

 

Nedenfor følger en oversigt over selskabets indberettede gennemførte 

investeringer i 2011: 
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Nybrovejens Vandværk Amba 

Beskrivelse af investeringen   År 

Stan-

dardleve-

tid (antal 

år)   

Anskaffel-

sespris (i 

kr.)   

Afskrivning (i 

kr.) 

SRO-

brønd/kvarterbrønd/sektionsbrønd

, SRO 

2011 10 274.379 27.438 

Råvandsstation komplet monte-

ring og boringshus/tørbrønd 
2011 30 336.927 11.231 

Råvandsstation komplet monte-

ring og boringshus/tørbrønd 
2011 30 285.636 9.521 

Råvandsstation komplet monte-

ring og boringshus/tørbrønd 
2011 30 339.614 11.320 

Råvandsstation komplet monte-

ring og boringshus/tørbrønd 
2011 30 311.024 10.367 

Råvandsstation komplet monte-

ring og boringshus/tørbrønd 
2011 30 273.699 9.123 

Råvandsstation komplet monte-

ring og boringshus/tørbrønd 
2011 30 275.427 9.181 

Råvandsstation komplet monte-

ring og boringshus/tørbrønd 
2011 30 313.128 10.438 

Råvandsstation komplet monte-

ring og boringshus/tørbrønd 
2011 30 273.481 9.116 

Køretøjer, personbil 2011 5 226.583 45.317 

SRO-anlæg, vandværk 2011 10 54.258 5.426 

SRO anlæg 2011 10 92.085 9.209 

Køretøjer, små lastvogne (< 3.500 

kg.) 
2011 5 37.464 7.493 

Ø 50mm < Ledningsnet = Ø110 

mm 
2011 75 148.506 1.980 

Stik på ledningsnet, Konstruktio-

ner 
2011 75 20.146 269 

I alt 177.428 

 

Forsyningssekretariatet har, på basis af selskabets indberettede investe-

ringsregnskab for året 2011 samt den tilhørende underskrevne revisorer-

klæring af 12. april 2012, vurderet de indberettede gennemførte investe-

ringer i 2011 som tillægsberettigede. Som følge heraf modtager selskabet 

et tillæg for gennemførte investeringer baseret på standardlevetider i 

2011 på 177.428 kr. 

 

Selskabets samlede tillæg for gennemførte investeringer i 2010 og 2011 

baseret på standardlevetider udgør [22.050 kr. + 117.428 kr.]. Som følge 

heraf modtager selskabet et tillæg for gennemførte investeringer i prislof-

tet for 2013 på 199.478 kr. svarende til summen af de lineære standard-

afskrivninger i årene 2010 og 2011. 

 

Korrektion af gennemførte investeringer fra 2011  

Forsyningssekretariatet foretager årligt en engangsregulering for forskel-

le mellem tidligere indregnede forventede afskrivninger fra et selskabs 
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investeringsplan og faktiske beløb fra selskabets investeringsregnskab 

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 2011 

og selskabets faktiske afskrivninger i 2011, som fremgår af investerings-

regnskabet for 2011.  

 

Selskabet fik både ved fastlæggelsen af prisloftet for 2011 og prisloftet 

for 2012 tillæg for planlagte investeringer i 2011.  

 

Ved den årlige engangsregulering skal der derfor tages højde for forskel-

len mellem de faktiske afskrivninger i 2011 og de tillæg for planlagte in-

vesteringer i 2011 som er givet i prisloftet for 2011 og i prisloftet for 

2012. 

 

Selskabet fik i prisloftet for 2011 tillæg for planlagte investeringer i 2011 

på i alt 206.400 kr. Selskabet fik i prisloftet for 2012 tillæg for planlagte 

investeringer i 2011 på 85.591 kr. Det fremgår i afsnittet ovenfor, at sel-

skabets afskrivninger på gennemførte investeringer i 2011 er på 177.428 

kr. Korrektionen i prisloftet for 2013 bliver således 62.865 kr. (177.428 

kr. – 206.400 kr. + 177.428 kr. - 85.591 kr.) 

 

Tillæg for planlagte investeringer i 2012 og 2013  

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.  
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Såfremt et selskab foretager en renovering, der medfører en væsentlig 

omkostning, der forlænger restlevetiden for anlægsaktivet eller tilfører 

anlægsaktivet væsentlige nye eller forbedrede egenskaber, kan den med-

tages som en planlagt investering.  

 

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 2012 og 2013: 

 

Nybrovejens Vandværk Amba 

Beskrivelse af investerin-

gen   
År 

Standardlevetid 

(antal år)   

Anskaffelsespris 

(i kr.)   

Afskrivning 

(i kr.) 

Pumpestation (inkl. evt. hy-

drofor)/trykforøger, 

Mek./EL    

2012 25 445.545 17.822 

Stik på ledningsnet, Kon-

struktioner    
2012 75 49.736 663 

Ø110 mm < Ledningsnet = 

Ø 250 mm    
2012 75 162.360 2.165 

Etageareal kontor og mand-

skabsfaciliteter    
2012 75 38.250 510 

Ø 50mm < Ledningsnet = 

Ø110 mm    
2012 75 215.923 2.879 

Instrumenter (flowmå-

ler+tryk transdu-

cer+alarmer)    

2012 10 172.978 17.298 

Beluftningsanlæg, bund-

beluftbning, Kontruktioner    
2012 50 294.441 5.889 

Beluftningsanlæg, bund-

beluftbning, Mek./EL    
2012 25 360.397 14.416 

Filteranlæg, åbne filtre, 

dobbelt filtrering, Kontruk-

tioner    

2012 50 1.836.001 36.720 

Filteranlæg, åbne filtre, 

dobbelt filtrering, Mek./EL    
2012 25 1.469.773 58.791 

Udpumpningsanlæg, 

Freqvensomformer    
2012 25 591.489 23.660 

Elanlæg - vandværk    2012 25 548.082 21.923 

SRO-anlæg, vandværk    2012 10 599.023 59.902 

Ø 50mm < Ledningsnet = 

Ø110 mm    
2013 75 169.404 2.259 

Ø 50mm < Ledningsnet = 

Ø110 mm    
2013 75 635.232 8.470 

I alt 273.366 

 

Forsyningssekretariatet har på basis af selskabets indberettede planlagte 

investeringer for årene 2012 samt 2013 vurderet de indberettede planlag-

te investeringer som tillægsberettigede. Som følge heraf modtager sel-

skabet et tillæg for planlagte investeringer på 273.366 kr. svarende til 
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summen af standardafskrivningerne i 2013 på de planlagte investeringer i 

årene 2012 samt 2013. 

 

 

Øvrige udgifter mv.  
 

Tillæg for 1:1 omkostninger i 2013 

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 afgift af ledningsført vand (inklusiv bidrag til drikkevandsbe-

skyttelse) eller spildevandsafgift, jf. lovbemærkningerne til vandsektor-

lovens § 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: 31.500 kr. 

 Køb af ydelser og produkter, der er omfattet af prisloftregulerin-

gen hos et andet selskab: 15.000 kr. 

 Afgift til ledningsført vand: 1.977.660 kr. 

 

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 2013 vil være omtrent 33.000 kr. pr. 

selskab.  

 

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 drejer sig om 
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vand købt af KE Vand A/S, som er omfattet af prisloftregulering. Forsy-

ningssekretariatet har på den baggrund medtaget de budgetterede om-

kostninger som 1:1 omkostninger. 

 

Afgift af ledningsført vand i henhold til lovbekendtgørelsen herom 

(Lovbekendtgørelse nr. 639 af 21. august 1998, som ændret ved lov nr. 

1384 af 28. december 2011) betragtes som en 1:1 omkostning i henhold 

til prisloftbekendtgørelsens § 3, stk. 4. Afgiften betales til statskassen og 

udgør 6,13 kr. pr. m
3
 ledningsført vand i 2013. På den baggrund medta-

ges selskabets budgetterede omkostninger i denne forbindelse som 1:1 

omkostninger.  

 

Selskabet har i sit høringssvar anmodet om, at en forventet udgift i 2013 

på 57.000 kr. til deltagelse i ”Vandsamarbejdet grundvandspuljen Slan-

gerup” bliver indregnet i prisloftet som 1:1 omkostninger. Selskabet har i 

den forbindelse henvist til vandforsyningslovens § 48. 

 

I denne anledning skal Forsyningssekretariatet bemærke, at vandsamar-

bejder efter vandforsyningslovens § 48 er betinget af, at der foreligger et 

påbud fra Miljøministeren om samarbejde om vandforsyningen. Det er 

ikke tilfældet her. Omkostningen er derfor ikke medtaget som en 1:1 

omkostning. 

 

Det bliver nedenfor vurderet, om omkostningen til selskabets deltagelse i 

vandsamarbejdet kan anses for en driftsomkostning til et miljø- og ser-

vicemål.  

 

Det samlede tillæg for 1:1 omkostninger er derfor på 2.025.660 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 revisorerklæringer: 102.000 kr. 

 Betaling til DANVA/FVD kontingent: 11.500 kr. 

 

Det samlede tillæg for disse omkostninger er derfor på 113.500 kr. 

 

Korrektion ift. faktiske 1:1 omkostninger i 2011  

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. 
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Det vil sige, at der i selskabets prisloft for 2013 foretages en korrektion 

for forskellen mellem selskabets budgetterede 1:1 omkostninger i 2011, 

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

prisloftet for 2011, og selskabets faktiske 1:1 omkostninger i 2011, som 

fremgår af selskabets reguleringsregnskab for 2011.  

 

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

2011 var på 1.802.042 kr. Selskabet fik i prisloftet for 2011 tillæg for 

budgetterede 1:1 omkostninger på i alt 1.865.175 kr. Korrektionen i pris-

loftet for 2013 bliver således -63.133 kr. (1.802.042 kr. – 1.865.175 kr.). 

 

Det bemærkes herved, at opgjorte udgifter i 2011 til revisorerklæringer 

og kontingent til FVD ikke kan indgå ved fastsættelsen af prisloft i 2011, 

da reglerne herom først gælder fra prisloftåret 2012. Beløb herfor i sel-

skabets indberetning indgår derfor ikke i opgørelsen af omkostninger i 

2011. 

 

Tillæg for driftsomkostninger til miljø- og servicemål i 2013 

Forsyningssekretariatet fastsætter tillæg for driftsomkostninger til miljø- 

og servicemål på baggrund af de budgettal, som vandselskaberne har 

indberettet og den dokumentation, som vandselskaberne har fremsendt.  

 

Selskabet har i høringssvar af 17. oktober 2012 indberettet følgende nye 

omkostninger som driftsomkostninger til miljø- og servicemål: 

 

 VVM-screening: 20.000 kr. 

 Vandværkssamarbejde: 67.200 kr. 

 

VVM-screening 

Selskabet har oplyst, at det forventer, at der i forbindelse med udstedelse 

af nye vandindvindingstilladelser i 2013 vil blive påbudt VVM-screening 

af Frederikssund Kommune. Efter det oplyste er der således endnu ikke 

fastsat noget påbud om VVM-screening. 

 

For at opnå tillæg til prisloftet for driftsomkostninger til miljø- og ser-

vicemål kræves det, at selskabet dokumenterer, at målet er nyt eller har 

fået et nyt indhold med væsentlig økonomisk konsekvens for selskabet, 

og at målet er fastsat statsligt/kommunalt eller kommunalt/lokalt.   

 

Idet målet efter det oplyste endnu ikke er fastsat, og selskabet, trods op-

fordring fra Forsyningssekretariatet, ikke har indsendt dokumentation for 

målet, er der efter Forsyningssekretariatets vurdering ikke grundlag for at 

tildele et tillæg til prisloftet herfor. 

 

Vandværkssamarbejde 

Målet er efter det oplyste fastsat af selskabets bestyrelse. Som dokumen-

tation for målet har selskabet indsendt Slangerup Kommunes Vandforsy-

ningsplan 2004–2017 fra april 2006, mail fra Frederikssund Kommune 



 

 

20/27 

 

 

til selskabet af 5. november 2012 samt redegørelse i mail af 21. decem-

ber 2012. 

 

Det fremgår af det indsendte, at selskabet i 2005 indtrådte i vandsamar-

bejdet ”I/S Vandværkssamarbejdet Grundvandspuljen Slangerup”. Vand-

samarbejdet udspringer af Vandforsyningsplanen 2004-2017, og med-

lemskontingentet beregnes ud fra selskabets indvindingsrettighed multi-

pliceret med et enhedsbidrag, som selskabet forventer fastsat til 14 øre 

per m3 vand. 

 

Af Frederikssund Kommunes mail til selskabet af 5. november 2012 

fremgår det, at kommunen ikke har påbudt selskabet at deltage i vand-

værksamarbejdet. Selskabet har oplyst, at dets bestyrelse har truffet be-

slutning om, at selskabet skulle indtræde i samarbejdet. Forsyningssekre-

tariatet har i mail af 31. oktober og 18. december 2012 anmodet om do-

kumentation herfor, men selskabet har ikke indsendt dokumentationen. 

 

For at opnå tillæg til prisloftet for driftsomkostninger til miljø- og ser-

vicemål kræves det, at selskabet dokumenterer, at målet er nyt eller har 

fået et nyt indhold med væsentlig økonomisk konsekvens for selskabet, 

og at målet er fastsat statsligt/kommunalt eller kommunalt/lokalt.   

 

Idet der ikke er indsendt dokumentation for fastsættelsen af målet, finder 

Forsyningssekretariatet ikke, at betingelserne for tildeling af tillæg er op-

fyldt.  

 

Samlet er der derfor efter Forsyningssekretariatets vurdering ikke grund-

lag for at tildele et tillæg til prisloftet herfor.  

 

Samlet tillæg 

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

for på 0 kr. 

 

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

vicemål i 2011 

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 2011 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 2013 bliver således 0 kr.  



 

 

21/27 

 

 

Tillæg/fradrag for nettofinansielle poster i 2013 

Prisloftet for 2013 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 CIBOR 12 måneder og gældsrisikopræmie for selskabet i pris-

loftet i stedet for selskabets faktiske renteomkostninger.    

 

Fradraget/tillægget for selskabets nettofinansielle poster beregnes som 

værdien af selskabets renteomkostninger fratrukket dets finansielle ind-

tægter. Selskabet forventer ingen renteudgifter i prisloftåret 2013. Sel-

skabet forventer renteindtægter på 100.000 kr. i 2013.  

 

På baggrund af ovenstående fastsætter Forsyningssekretariatet selskabets 

nettofinansielle poster til -100.000 kr. (0 kr. – 100.000 kr.) i prisloftet for 

2013.  

 

Korrektion ift. faktiske nettofinansielle poster i 2011  

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 2013 foretages en korrektion 

for forskellen mellem selskabets budgetterede nettofinansielle poster i 

2011, som blev anvendt ved fastsættelsen af tillægget for nettofinansielle 

poster i prisloftet for 2011, og selskabets faktiske nettofinansielle poster i 

2011, som fremgår af selskabets reguleringsregnskab for 2011.  

 

Det fremgår af reguleringsregnskabet, at selskabets nettofinansielle po-

ster i 2011 var på -219.036 kr. Selskabet fik i prisloftet for 2011 fradrag 

for nettofinansielle poster på i alt 250.000 kr. Korrektionen i prisloftet 

for 2013 bliver således 30.964 kr. (-219.036 kr. – (-250.000 kr.)) 

 

 

Korrektioner i forhold til tidligere år 
 

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.  
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Følgende oplysninger vedrørende den opgjorte over- eller underdækning 

fremgår af selskabets prisloft for 2012: 

 

Over- eller underdækningen  

Opgjort over- eller underdækning i alt i prisloftet for 2012 16.487.120 kr. 

- heraf indregnet i prisloftet for 2012 -1.831.902 kr. 

Endnu ikke indregnet over- eller underdækning 14.655.218 kr. 

Resterende indregningsperiode (fastsat i prisloftet for 2012) 8 år 

Fradrag i prisloftet for 2013 -1.831.902 kr. 

 

Der indregnes således samme beløb i prisloftet for 2013 fra den opgjorte 

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

indregnet i prisloftet for 2012. 

 

Korrektion for overholdelse af indtægtsramme i prisloft 2011  

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.  

 

Det betyder, at der i prislofterne for 2013 og fremefter skal laves opgø-

relser, hvor der ses på, om selskabet har overholdt tidligere fastsatte pris-

lofter.  

 

I prisloftet for 2013 omhandler denne opgørelse overholdelsen af prislof-

tet for 2011. Hvis selskabet har haft lavere indtægter end tilladt i prislof-

tet for 2011, fx som følge af lavere debiteret vandmængde end forventet, 

vil selskabet få et tillæg til prisloftet for 2013. Modsat vil højere indtæg-

ter i 2011 end tilladt indebære et fradrag i prisloftet for 2013.  

 

Det fremgår af prisloftbekendtgørelsens § 6, at følgende beløb tilsammen 

ikke må overstige selskabets indtægtsramme:  

 Indtægter fra  

 kubikmetertakster,  

 faste takster,  

 særbidrag,  

 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. 
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Selskabets indtægtsramme for 2011 korrigeres dog for en eventuelt ikke 

anvendt del af likviditeten fra investeringstillæggene, der opgøres som,  

 

 det samlede investeringstillæg i 2011 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 2011 overstiger det 

samlede investeringstillæg for 2011 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 2011 foretaget således (baseret på oplysninger fra sel-

skabets prisloft for 2011 samt indberettede oplysninger i regulerings- og 

investeringsregnskaberne for 2011): 

 

Indtægtsramme 2011     

Indtægtsramme i prisloft for 2011 4.040.734 kr. 

Ikke anvendt likviditet vedrørende investeringer i 2011 

Tillæg for historiske investeringer  1.486.716 kr.  

Tillæg for planlagte investeringer  331.400 kr. 

Indtægter fra tilslutningsbidrag  99.500 kr. 

Indtægter fra salg af anlægsaktiver 41.000 kr. 

Erstatninger vedr. anlægsaktiver mv.  0 kr. 

Udgifter til investeringer -3.271.881 kr. 

Ikke anvendt likviditet vedr. investeringer i alt -1.313.265 kr. 0 kr. 

Indtægter fra primære aktiviteter mv.     

Indtægter fra kubikmetertakster, faste takster, sær-

bidrag, målergebyrer samt andre takster og gebyrer 
3.885.347 kr. 

 

Andre indtægter i prisloftåret, som selskabet har 

opnået i forbindelse med eller som følge af selska-

bets primære aktiviteter 

2.621 kr. 

Indtægter fra primære aktiviteter mv. i alt 3.887.968 kr. - 3.887.968 kr. 

Samlet opgørelse vedrørende overholdelse af prisloftet for 2011 

Beløb til indregning i prisloftet for 2013 i alt 152.766 kr. 

 

Forsyningssekretariatet sendte den 1. juni en mail til alle vandselskaber 

vedrørende om afgiften til ledningsført vand var medtaget under posten 

”indtægter fra primære aktiviteter”. Selskaberne blev bedt om at melde 

tilbage, hvis de havde inkluderet afgiften i indtægterne fra de primære 

aktiviteter. 
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Selskabet har ikke meldt tilbage, at de har inkluderet afgiften i de primæ-

re indtægter. Forsyningssekretariatet har derfor på baggrund af selskabets 

indberetning samt årsrapport vurderet, at afgiften til ledningsført vand 

ikke er medtaget under indtægter fra primære aktiviteter i selskabets ind-

beretning. Forsyningssekretariatet har således lagt et beløb til posten 

”Indtægter fra kubikmetertakster, faste takster, særbidrag…” i tabellen 

overfor på 1.613.100 kr. svarende til selskabets indtægter fra afgiften til 

ledningsført vand.  

 

På baggrund af denne opgørelse fastsættes et tillæg i selskabets prisloft 

for 2013 på i alt 151.655 kr. 

 

Selskabets tillæg til prisloftet 2013 skyldes, at selskabet har haft lavere 

indtægter fra de primære aktiviteter mv. end fastsat i prisloftet for 2011.  

 

 

Debiteret vandmængde 2011 
 

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

ger med forskellige korrektioner divideret med den debiterede vand-

mængde i 2011, jf. prisloftbekendtgørelsens § 5, stk. 4. 

 

Forsyningssekretariatet lægger selskabets indberettede debiterede vand-

mængde på 322.620 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 

                                                                                             

                                  

 

 

v/ Mette Clausen  
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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. 173 

af 27. februar 2012 om prisloftregulering mv. af vandsektoren (prisloft-

bekendtgørelsen).  

 

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

ne for prisloftet for 2013 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. 3. 
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Det fremkomne beløb udgør selskabets indtægtsramme, som til sidst di-

videres med den debiterede vandmængde i 2011 for at få selskabets pris-

loft for 2013 opgjort i kr. pr. m
3
, jf. prisloftbekendtgørelsens § 5, stk. 4.  

 

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.  

 

Ifølge prisloftbekendtgørelsens § 6 må følgende beløb tilsammen ikke 

overstige den maksimale ramme for et vandselskabs primære indtægter, 

jf. § 3, stk. 1, fratrukket en eventuelt ikke anvendt del af likviditeten fra 

investeringstillæggene, tilslutningsbidrag og salg af anlægsaktiver, jf. § 

21, stk. 3-4, og § 24: 

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. 

 

  

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.  

 

 

 

 


