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Notat om erstatningsforhold i forhold til prisloftet
Indledning
TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S har indvilliget i at afstå et areal ved Tårnby Renseanlæg mod, at
der stilles et nyt areal til rådighed, og der ydes en erstatning til etablering af et nyt produktionsanlæg. .
Det medfører at et produktionsanlæg (konkret 3 efterklaringstanke) nedlægges. Konkret er der tale om
et projekt til 25-30 mio. kr. og en tilsvarende erstatning.
I den forbindelse har selskabet kontaktet Forsyningssekretariatet med henblik på en afklaring af hvordan
erstatningen skal håndteres i forhold til prisloftet.

Problem
Forsyningssekretariatet har meddelt, at en sådan erstatning skal betragtes som en primærindtægt,
hvorved den modregnes i den brugeropkrævede betaling.
Ved denne fortolkning/håndtering af erstatningsbeløbet, tilbagebetales erstatningsbeløbet med det
samme til forbrugerne. Det er der som sådan ikke noget galt ved, men selskabet oplever umiddelbart
nedenstående uhensigtsmæssigheder hermed.
1. Selskabet mangler likviditet til finansiering af erstatningsbyggeriet
Når erstatningsbeløbet indregnes som primær indtægt mangler selskabet likvider til at etablere
erstatningsanlægget. Der skal således optages et lån hertil.
2. Brugerne holdes ikke reelt skadesløs for ”bytteforretningen”
Der er låneomkostninger ved renter mv. på 10-15 mio. kr. Dette beløb kan ikke pålægges som
del af erstatningen. Renterne kan naturligvis opkræves over taksten over den næste 25 år, men
brugerne holdes dermed ikke skadesløs således som forudsat.
3. Låneoptagelse belaster selskabets råderum til investeringer
Det afsatte råderum for selskabets investeringer bliver belastet unødigt, idet afdrag på dette
såvel som andre lån, skal afholdes indenfor rammen. Inddragelse af dette lån udelukker mulighed
for andre investeringer der reelt kommer brugerne til gode.
Herunder skal det endvidere fremhæves at afdrag på 25-årige lån der kun kan afskrives over
f.eks. 50 år belaster selskabet hårdt i forvejen.

Løsning
TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S anbefaler, at regelsættet formuleres således, at beløb, der ydes
selskaberne som erstatning for tabt eller mistet produktionsapparat, holdes fri af indtægtsrammen og
reserveres reetablering af det manglende produktionsapparat. Dette må endvidere gælde eventuelle
erstatninger fra f.eks. forsikringsselskaber ved tab af biler, materiel og bygninger brand, storm o.lign.
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