








Hortens hvidbog – vandsektorloven pr. 1. marts 2016 

kontrol med overholdelse af indtægtsrammen, herunder om vandselskabet overholder betingel-
serne for tillæg, jf. stk. 6. Oplysningerne gives som note til årsregnskabet, som revisorpåtegnet 
erklæring eller på en anden af Forsyningssekretariatet godkendt måde. 
Stk. 8. Opfylder vandselskabet ikke oplysningsforpligtelsen efter stk. 7, kan Forsyningssekretari-
atet skønsmæssigt fastsætte vandselskabets indtægtsramme. 

§ 6 a. Forsyningssekretariatet fastsætter for vandselskaber omfattet af § 2, stk. 1, med en årligt de-

biteret vandmængde på højst 800.000 m3 én regnskabsmæssig kontrolramme for vandforsynings-
aktiviteter og én regnskabsmæssig kontrolramme for spildevandsforsyningsaktiviteter, jf. dog § 3. 
Den enkelte regnskabsmæssige kontrolramme fastsættes for vandselskabets samlede omkostnin-
ger til drift og anlæg som en samlet beløbsmæssig grænse for vandselskabets indtægter. 
Stk. 2. En regnskabsmæssig kontrolramme, jf. stk. 1, fastsættes med udgangspunkt i tidligere 
fastsatte regnskabsmæssige kontrolrammer og årsregnskaber. Er der ikke tidligere fastsat en regn-
skabsmæssig kontrolramme, fastsættes den regnskabsmæssige kontrolramme første gang med 
udgangspunkt i vandselskabets faktiske driftsomkostninger i 2013-2015 samt investeringstillæg. 
Stk. 3. Den regnskabsmæssige kontrolramme korrigeres årligt med en af ministeren fastsat pro-
centdel af vandselskabets regnskabsmæssige kontrolramme for 2017. Fastsættes den regnskabs-
mæssige kontrolramme første gang for et senere år end 2017, foretages den årlige korrektion med 
udgangspunkt i denne kontrolramme. 
Stk. 4. Bestemmelserne om tillæg, jf. § 6, stk. 6, indberetning efter 
§ 6, stk. 7, og skønsmæssig fastsættelse, jf. § 6, stk. 8, finder tilsvarende anvendelse for den regn-
skabsmæssige kontrolramme. 

§ 7. Forsyningssekretariatet kan efter ansøgning fra et vandselskab meddele dispensation fra ind-
tægtsrammen eller den regnskabsmæssige kontrolramme. Dispensationen skal angive den æn-
drede indtægtsramme eller regnskabsmæssige kontrolramme og varigheden af denne. 
Stk. 2. Miljøministeren fastsætter regler om, hvilke oplysninger der skal indgå i ansøgningen, og 
om behandling af ansøgninger, herunder hvilke forhold der kan begrunde meddelelse af dispen-
sation. 

§ 8. Energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætter regler om fastsættelse og kontrol af 
indtægtsrammer, jf. § 6, og regnskabsmæssige kontrolrammer, jf. § 6 a, herunder om bereg-
ningsmetode, effektiviseringskrav, reguleringsperioder, indfasningsperioder, kontrolperioder, 
hvilke økonomiske og andre oplysninger der skal indgå i fastsættelsen, samt om indberetnin-
gens form, herunder at indberetning skal ske elektronisk, og frister for indberetningen. Mini-
steren fastsætter endvidere regler om tillæg til indtægtsrammer og regnskabsmæssige kontrol-
rammer. 

Kapitel 4. Forsyningssekretariat 

§ 9. Forsyningssekretariatet gennemfører benchmarking, fastsætter indtægtsramme, jf. § 6, og 
regnskabsmæssig kontrolramme, jf. § 6 a, og orienterer offentligheden om benchmarkingens re-
sultater efter reglerne i kapitel 2 og 3.  
Stk. 2. Forsyningssekretariatet varetager indberetningsmyndighedens opgaver efter lov om kom-
muners afståelse af vandselskaber. 
Stk. 3. Forsyningssekretariatet er uafhængigt af instruktioner om den enkelte sags behandling 
og afgørelse. 
Stk. 4. Miljøministeren fastsætter regler om Forsyningssekretariatets virksomhed. 

§ 10. Til dækning af udgifter forbundet med Forsyningssekretariatets drift og opgavevaretagelse 
betaler vandselskaberne årligt en afgift. Det samlede afgiftsbeløb fastsættes årligt på finanslo-
ven og opdeles ved opkrævning hos vandselskaberne i en grundafgift og en differentieret afgift, 
jf. stk. 2-5. 
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