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Udkast til  

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om 
økonomiske rammer for vandselskaber  

§ 1 

I bekendtgørelse nr. 161 af 26. februar 2016 om økonomiske rammer for vandselskaber, 
foretages følgende ændringer: 

 

1. I § 7, stk. 3, og § 7, stk. 4, ændres ”§ 16, stk. 6” til: ”§ 16, stk. 9”.  
 

2. I § 9, stk. 1, ændres to gange ”jf. dog stk. 3” til: ”jf. dog stk. 4”. 

 
3. § 9, stk. 4, affattes således: 

”Korrektionen efter stk. 1 og 3, omfatter ikke 
1) vandselskabets omkostninger til akkumuleret restskat,  

2) afgift til Forsyningssekretariatet,  

3) køb af produkter og ydelser fra andre vandselskaber reguleret af vandsektorloven,  

4) skatter og afgifter,  

5) tjenestemandspensioner,  

6) erstatninger,  

7) vandsamarbejder etableret i medfør af § 48 i vandforsyningsloven,  

8) betaling til projektejers medfinansieringsprojekter  

9) force majeure,  

10) undersøgelsesudgifter i forbindelse med fusion, og  

11) tillæg efter § 11, stk. 9.” 

 
4. I § 11 indsættes efter stk. 8 som et nyt stykke: 

”Stk. 9. Vandselskabet kan efter ansøgning til Forsyningssekretariatet få øget den 
økonomiske ramme med et tillæg til vandselskabets tilbagebetaling af vejbidrag inklusiv 
renteomkostninger i det omfang, at selskabet direkte eller indirekte er blevet forpligtet 
hertil ved endelig dom, og såfremt vandselskabet kan dokumentere, at det har en 
forpligtelse til at foretage tilbagebetaling samt størrelsen heraf. Tilbagebetalingen kan 
indregnes over flere år.” 
Stk. 9-14 bliver herefter til stk. 10-15. 
 

5. I § 11, stk. 9, som bliver til stk. 10, indsættes efter ”forbundet”: ”med”. 
 

6. I § 12, stk. 1, udgår ”omfanget af” og i stedet indsættes: ”omkostningerne til”. 
 

7. I § 16, stk. 4, ændres ”og vandselskabet” til: ”eller vandselskabet”. 
 

8. I § 16 indsættes efter stk. 4 som nye stykker: 
”Stk. 5. Vandselskabets økonomiske ramme kan øges med et tillæg til anlægsprojekter, 
der er igangsat senest den 1. marts 2016, såfremt disse er afsluttet og ibrugtaget senest 
den 31. december 2019.  
Stk. 6. Det er en betingelse for tillægget efter stk. 5, at vandselskabet senest den 15. 
december 2016 meddeler Forsyningssekretariatet om disse projekter, herunder 
projektets budget, projektets forventede økonomi og planlagte ibrugtagningstidspunkt.  
Stk. 7. Forsyningssekretariatet fastsætter efter anmodning fra vandselskabet tillæggets 
størrelse på baggrund af de realiserede omkostninger og tidspunktet for forhøjelsen. 
Anmodningen skal være Forsyningssekretariatet i hænde senest den 15. april 2020. 
Tillægget omfatter ikke driftsomkostninger, som nævnt i § 11, stk. 10.” 
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Stk. 5-6 bliver herefter til stk. 8-9.  
 

9. I § 17, stk. 2, og § 18, stk. 2, ændres ”§ 15, stk. 3” til: ”§ 16, stk. 8”. 
 

10. I § 23 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke: 
”Stk. 3. Vandselskabets væsentlige indtægter i forbindelse med salg af fast ejendom 
eller større aktiver indtægtsføres efter reglen i § 23. I stedet for at medregne indtægten 
i den økonomiske ramme, kan vandselskabet vælge at genanbringe indtægten i et 
tilsvarende aktiv, når genanbringelsen sker inden for reguleringsperioden. Fortjeneste 
eller tab ved en genanbringelse indregnes efter reglen i § 23, stk. 1.” 
Stk. 3-6 bliver herefter stk. 4-7.  
 

11. I § 23, stk. 4, som bliver stk. 5, ændres ”jf. stk. 3” til: ”jf. stk. 4”.  
 

12. I § 23, stk. 6, som bliver stk. 7, ændres ”De indberetninger” til: ”Indberetninger”. 
 

13. I § 27 indsættes efter stk. 6 som nyt stykke: 
”Stk. 7. Et vandselskabs økonomiske ramme kan øges med et tillæg, der udgør 
vandselskabets nødvendige udgifter til kildepladser, boringer, råvandsledninger og 
vandværker som følge af vandindvindinger, som vandselskabet har ansøgt om tilladelse 
til inden den 1. marts 2016. Vandselskabets ansøgning om tillæg behandles efter reglen 
i § 11, stk. 4.” 
 

14. Efter § 27 indsættes: 
”§ 28. Forsyningssekretariatet kan efter ansøgning skønsmæssigt forhøje et 
vandselskabs økonomiske ramme i et eller to år inden for en 4-årig periode til dækning 
af vandselskabets driftsunderskud.  
Stk. 2. Forsyningssekretariatet kan i skønnet efter stk. 1 blandt andet lægge vægt på 
vandselskabets økonomi, herunder om 
1) vandselskabet har mulighed for at overholde de fastsatte økonomiske rammer fra og 

med 2017, 
2) vandselskabet har haft højere driftsomkostninger i 2015 end det fastsatte niveau for 

driftsomkostninger i prisloftet for samme år, 
3) vandselskabet har mulighed for at foretage effektiviseringer og besparelse på drifts- 

og anlægsomkostninger 
4) vandselskabets driftsunderskud helt eller delvist kan dækkes af vandselskabets 

henlæggelser og ekstraordinære effektiviseringer 
5) vandselskabet kan optage lån til finansiering af driften, 
6) vandselskabet har mulighed for at fusionere med et andet vandselskab, og 
7) vandselskabet vil kunne afvikle forhøjelsen inden for perioden, jf. stk. 1. 
Stk. 3. Forsyningssekretariatet fastsætter størrelsen og varigheden af tillægget med 
udgangspunkt i vandselskabets oplysninger om faktiske omkostninger i 2010-2015, 
driftsomkostninger i prisloftet for 2011-2015 og selskabets indtægter i 2011-2015. 
Stk. 4. En forhøjelse efter denne bestemmelse modsvares af en tilsvarende reduktion i 
den 4-årige periode, jf. stk. 1. 
Stk. 5. Vandselskabets ansøgning om skønsmæssig forhøjelse efter stk. 1 skal indsendes 
senest den 15. april 2017.” 

§ 2 

Bekendtgørelsen træder i kraft den 30. september 2016.  
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Udkast til  

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om 
vandselskabers deltagelse i tilknyttet virksomhed 

 

§ 1 

I bekendtgørelse nr. 145 af 26. februar 2016 om vandselskabers deltagelse i tilknyttet 
virksomhed, foretages følgende ændringer: 

 
1. I § 4, stk. 1, nr. 4, ændres ”rimelige driftsøkonomiske principper og relevante 

fordelingsnøgler” til: ”anerkendte teoretiske principper og metoder for omkostningsfordeling”. 

 

2. I § 9 indsættes som nyt stykke: 

”Stk. 6. I den samlede omsætning, jf. § 3, stk. 1, medregnes ikke omsætning fra 

igangværende og hidtil lovlig salg af energi, der hidrører fra vandselskabets behandling af 

spildevandsslam, jf. stk. 4.” 

 

§ 2 

Bekendtgørelsen træder i kraft den 30. september 2016. 

 

 


