
 

 

BILAG 1 

VURDERING AF ERHVERVSØKONOMISKE KONSEKVENSER I 

BEKENDTGØRELSE OM ØKONOMISKE RAMMER FOR 

VANDSELSKABER  

Titel på bekendtgørelse: Bekendtgørelse om økonomiske rammer for vandselskaber  

 

Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet 

Forslag til bekendtgørelse om økonomiske rammer for vandselskaber udmønter rammelovgivningen som 

den fremgår af udkast til forslag til lov om ændring af lov om vandsektorens organisering og økonomiske 

forhold, som blev sendt i høring den 4. september 2015 med supplerende høring den 25. september 2015. 

Bekendtgørelsens effekter ligger ikke ud over, hvad der er beregnet i konsekvensvurderingen af forslag til 

lov om ændring af lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold. For økonomiske og 

administrative konsekvenser for erhvervslivet henvises derfor til forslag til lov om ændring af lov om 

vandsektorens organisering og økonomiske forhold.  

 

Det bemærkes, at vurderingen af de administrative konsekvenser der fremgår af udkast til lovforslag 

imidlertid er foreløbige. Det skyldes, at det ikke var muligt at foretage en AMVAB-måling før den offentlige 

høring, grundet et ønske fra Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet om at udsende lovforslaget i offentlig 

høring inden en AMVAB-måling af lovforslaget kunne foretages. En opdateret vurdering af lovforslagets 

administrative konsekvenser og dermed også af bekendtgørelsens konsekvenser foreligger nu, og vil være 

inkluderet ved lovforlagets fremsættelse den 16. december 2015. 

 

Konsekvensvurderingen udarbejdet af Erhvervsstyrelsen er gengivet her.  

 

Forslag til bekendtgørelse vurderes at medføre både administrative lettelser og byrder samt administrative 

omstillingsomkostninger.  

 

Administrative omstillingsomkostninger 

De administrative omstillingsomkostninger dækker over omkostningerne til de aktiviteter, der er forbundet 

med indberetning af oplysninger om anlægsomkostninger til brug for udarbejdelsen af den nye 

totaløkonomiske benchmarking. Vandselskaberne har foretaget indberetning til Forsyningssekretariatet i 

løbet af 2015.  

 

For de fleste selskaber gælder det, at det har været det tekniske personale der har stået for tilvejebringelsen 

af informationerne idet de kategorier, der skal indberettes til, er meget detaljeret opdelt. Det administrative 

personale, typisk i form af en controller, har stået for sammenlægningen af omkostningerne og selve 

indberetningen til Forsyningssekretariatet. 

 

Det har generelt været forholdsmæssigt sværere for de små selskaber at indhente informationerne, da det 

ikke har været nogle de har anvendt i deres daglige drift. Yderligere råder disse selskaber ikke over lige så 

specialiseret personale som de store selskaber. 

 

De mindre virksomheder har haft et administrativt tidsforbrug på ca. en uges arbejde a 37 timer hvor de store 

virksomheder har brugt mellem ca. 40-48 timers arbejde på indberetningen.   

 

Det forventes, at der for anlægsomkostningernes vedkommende kommer til at fremgå ”sidste års tal” på 

indberetningssiden, så det kun er nødvendigt for selskaberne at foretage anlægsindberetninger, når der har 

været til- eller afgange siden sidste indberetning. I så fald har selskaberne foretaget det væsentligste arbejde 

i forbindelse med anlægsindberetningen i forbindelse med omstillingen, og det forventes at den løbende 

byrde vil være mindre end den indberetning de har foretaget i 2015.  

 

Endvidere oplyser selskaberne, at de forventer at oplysningskravene bliver inkorporeret i kontoplanen, så 

der fremover automatisk vil ske en opdatering af til- og afgange af anlægsaktiver på et detaljeringsniveau der 

matcher oplysningskravene. 

 

Omstillingsbyrden forbundet med indberetning til den totaløkonomiske benchmarking udgør 3,5 mio. kr.  



 

 

 

Løbende administrative byrder og lettelser årligt 

 

Resultatorienteret benchmarking 

Alle vandselskaber skal ifølge den nuværende lovgivning indberette til resultatorienteret benchmarking hvert 

år. Det omfatter oplysninger om selskabets faktiske driftsomkostninger. Da indberetningerne er meget 

detaljerede, er det nødvendigt for selskaberne at inddrage deres tekniske personale i tilvejebringelsen af 

disse informationer. Deres administrative personale foretager opsamling, sammenlægning og indberetning af 

oplysningerne. 

 

Generelt er der ikke væsentlig forskel på den anvendte tid i blandt de forskellige segmenter af 

vandselskaber. Dette skyldes primært, at de store selskaber har mere at indberette, men også i langt højere 

grad har informationerne tilgængelige, hvorimod de mindre selskaber har mindre at indberette, men skal 

bruge længere tid på at indhente informationerne. Tidsforbruget varierer mellem 6 og 15 timer. 

 

Det er hensigten, at energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætter regler om revisorerklæring i 

forbindelse med indberetning af driftsomkostninger, hvor der før ikke har været krav om revisorerklæring i 

forbindelse med indberetning til resultatorienteret benchmarking. Der har dog i den nuværende lovgivning 

været krav om at vandselskabets revisor har skullet underskrive og indsende vandselskabets 

reguleringsregnskab i forbindelse med indberetning til prisloft, hvilket blandt andet har indeholdt oplysninger 

vandselskabernes faktiske primære indtægter, driftsomkostninger til miljø- og servicemål samt oplysninger 

om 1:1-omkostninger. Denne erklæring bortfalder, men erstattes af en erklæring om driftsomkostninger, som 

en del af den samlede indberetning til totaløkonomisk benchmarking. Den økonomiske byrde i forhold til 

erklæringer for driftsomkostninger er derfor uforandret. 

 

De samlede lettelser forbundet med at den resultatorienterede benchmarking udgår, beløber sig til 1,2 mio. 

kr.  

 

Totaløkonomisk benchmarking 

Indberetning til den resultatorienterede benchmarking erstattes af indberetning til totaløkonomisk 

benchmarking. Indberetningen bliver som udgangspunkt mere omfangsrig end den resultatorienterede 

benchmarking har været det hidtil, til gengæld forventes det, at der kun skal foretages indberetninger hvert 

andet år, i modsætning til den nuværende benchmarking, som skal foretages hvert år. Det er endvidere 

fastsat, at det udelukkende er vandforsyningsselskaber og spildevandsselskaber med en debiteret 

vandmængde på over 800.000 m³, der er påkrævet at deltage i benchmarkingordningen. Disse selskaber 

forventes at bruge mellem ca. 42 og 50 timer på benchmarkingen. Selskaber med en debiteret vandmængde 

under 800.000 m³ kan vælge om de vil indgå i ordningen. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet forventer, 

at 5 % af disse selskaber vil deltage frivilligt i den totaløkonomiske benchmarking. 

 

Det er hensigten, at energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætter regler om revisorerklæring i 

forbindelse med indberetning af anlægsomkostninger. Der har i den nuværende lovgivning været krav om at 

selskabets revisor har skullet underskrive og indsende selskabets investeringsregnskab i forbindelse med 

indberetning til prisloft, hvilket blandt andet har indeholdt oplysninger om selskabernes faktiske omkostninger 

til investeringer, oplysning om de investeringer der er foretaget samt indtægter fra salg af anlægsaktiver. 

Denne erklæring bortfalder, da indberetning til indtægtsramme ikke indeholder krav om revisorerklæring, 

men erstattes af en erklæring om anlægsomkostninger. Det forventes, at der kun skal udformes en samlet 

erklæring vedrørende den totaløkonomiske benchmarking, mod to forskellige erklæringer i forbindelse med 

indberetning til prisloft. Dog svarer omfanget af erklæringen til totaløkonomisk benchmarking til omfanget af 

investeringsregnskabet og reguleringsregnskabet som indberettes til prisloftet, hvorfor det ikke forventes at 

have indflydelse på den samlede pris for erklæringen. Den økonomiske byrde forbundet med revisors 

erklæringer er derfor uforandret. 

 

Den årlige byrde forbundet med indberetning til den totaløkonomiske benchmarking udgør 1,8 mio. kr. årligt.   

 

Økonomiske rammer 

Selskaberne skal i forbindelse med prisloftindberetningen i dag indsende det omtalte reguleringsregnskab 

samt investeringsregnskab, som skal være underskrevet af revisor, ligesom de skal indberette deres 

driftsomkostninger og deres investeringsplan. 

 

De mindre selskaber i højere grad er afhængige af revisorassistance for at opfylde dokumentationskravene 

til prisloftet. De større selskaber har personale til rådighed der kan foretage de nødvendige beregninger og 



 

 

forberede det nødvendige materiale til selskabets revisor, så denne udelukkende skal erklære sig om 

materialet, og ikke fremstille det.  

 

De mindre selskaber bruger mellem 10 og 25 timer på indberetningen til prisloftet og de større virksomheder 

bruger mellem ca. 40 og 45 timer. 

 

Prislofter erstattes med indtægtsrammer og regnskabsmæssige kontrolrammer. 

 

De samlede lettelser forbundet med at prislofterne afskaffes, beløber sig til 6,0 mio. kr. årligt. 

 

For selskaber med en debiteret vandmængde der overstiger 800.000 m³ bliver alternativet til prisloftet, at 

selskaberne fremover i stedet får fastsat en indtægtsramme. For selskaber med en debiteret vandmængde 

under 800.000 m³, bliver der i stedet sat en kontrolramme. 

 

Der forventes ikke at være forskel på indberetningskravet for henholdsvis indtægtsramme og kontrolramme, 

men oplysningskravet forventes at være væsentligt lavere end kravet til den nuværende indberetning til 

prisloft. 

 

Det er ikke forventningen, at der skal indsendes erklæringer fra selskabernes revisorer, ligesom 

kontroldokumentationen på at selskaberne overholder indtægtsrammerne, er årsrapporten. Den udarbejdes 

for at overholde Årsregnskabsloven, og er derfor allerede tilgængelig information for vandselskaberne. En ny 

informationsforpligtelse i forbindelse med indtægtsrammen, er kravet om indberetning af redegørelse i 

forbindelse med regnskabsaflæggelse. Der forventes en redegørelse for selskabets indtægter og overskud, 

henlæggelser, eventuelt ændrede forhold samt oplysning om eventuelle ændringer i regnskabspraksis. 

 

Den årlige byrde forbundet med indtægtsrammen og kontrolrammen udgør 1,9 mio. kr.  

 

Kvantificeringsskema for erhvervsøkonomiske konsekvenser 

 

 Positive konsekvenser/mindreudgifter 
(hvis ja, angiv omfang) 

Negative konsekvenser/merudgifter 
(hvis ja, angiv omfang) 

Økonomiske 
konsekvenser for 
erhvervslivet 

Skatter, afgifter mv.: Ingen 

 

Øvrig efterlevelse:  

- heraf 

  Direkte besparelser (løbende): Ingen   

 

  Produktionsmuligheder: Ingen 

 

Skatter, afgifter mv.: Ingen 

 

Øvrig efterlevelse: 

- heraf 

  Direkte omkostninger (omstilling): 
Ingen 

  

  Direkte omkostninger (løbende): 
Ingen 

 

  Produktionsbegrænsninger: Ingen 

 

Administrative 
konsekvenser for 
erhvervslivet 

Løbende lettelser: Ca. 7,2 mio. kr. årligt. Omstillingsbyrder: 3,5 mio. kr. årligt 

Løbende byrder: Ca. 3,7 mio. kr. årligt. 

 


