














Nye begreber.
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Beskrivelse.
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Baggrund.
Som det fremgår af konkurrenceredegørelsen fra 2003 drives alle 
private vandværker så effektivt og billigt, at man ikke fandt det 
muligt at finde noget effektiviseringspotentiale i den private sektor. 

Forsyningssekretariatet udsendte den 29. september 2010 en 
redegørelse omfattende drikkevand og spildevand, der i perioden 
2000 – 2009 var steget med henholdsvis 44 % og 78 %. 

På den baggrund foretog FVD en undersøgelse af prisudviklingen i 
den private sektor, så vi kunne sammenligne prisudviklingen 
mellem de kommunalt ejede vandselskaber og de private 
forbruger-ejede vandselskaber. Vi kan dokumentere, at 
drikkevandet i den private sektor kun er steget med 13,6 %. 

Hovedformålet med vandsektorloven var da også at adskille 
kommunernes rolle som henholdsvis forsyningsvirksomhed og 
myndighedsudøver (jf. ministerens bemærkninger ved lovens 
fremsæt-telse).
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Prisloft 2012.

Alle drikke- og spildevandsforsyninger skal til brug for prisloftet 
2012 indberette følgende oplysninger på ForsyningsDataOnline:

• Budgetterede 1:1-omkostninger i 2012.
• Budgetterede driftsomkostninger til miljø- og servicemål i 2012. 
• Budgetterede finansielle udgifter/indtægter i 2012.
• Investeringsplan for planlagte investeringer i 2011 og 2012.
• Investeringsregnskab for gennemførte investeringer i 2010.
• Over/underdækning i 2010.
• Debiteret vandmængde i 2010.
• Udmeldte takster i 2011.
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Tilstandsvurderinger.
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Benchmarking.
Alle drikkevandsforsyninger skal til brug for benchmarkingen 
indberette følgende oplysninger på ForsyningsDataOnline:

• Faktiske driftsomkostninger i 2010.
• Faktiske 1:1-omkostninger i 2010.
• Costdriveroplysninger for boringer i 2010.
• Costdriveroplysninger for vandværker i 2010.
• Costdriveroplysninger for trykforøgere i 2010.
• Costdriveroplysninger for rentvandsledninger i 2010.
• Costdriveroplysninger for stik i 2010.
• Costdriveroplysninger for kunder i 2010.
• Costdriveroplysninger for vandprøver i 2010.
• Costdriveroplysninger for elforbrug i 2010.
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