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Tidslinje: Økonomiske rammer
• Nye regler og krav, derfor:
• Bedre tid til at indberette (+ 4 uger)
• Bedre tid til at fastsætte økonomiske rammer (+ 8 uger)
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Tidslinje: Økonomiske rammer
Den 1. april
Indberetning i
VandData

April
Høring af metode
til fastsættelse af
grundlag

Den 15. maj
Indberetningsfrist
VandData lukker
kl. 22:00

Maj 
Screening
& sagsbehandling

Maj 
TOTEXbenchmarkingmodel
med en ny front

Sept.  Nov.
Udkast til afgørelse
i høring

Den 15. December
Frist for endelige
afgørelser
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Flerårige økonomiske
rammer
Hvorfor og hvordan?

Flerårige økonomiske rammer
Formål
•

Ikke længere kassetænkning

•

Formindske den administrative byrde for vandselskaber og
Forsyningssekretariatet

•

Større fleksibilitet i vandselskaberne økonomi og
planlægningsmuligheder

•

Mindre behov for tillæg
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Flerårige økonomiske rammer
I praksis?
Større vandselskaber > 800.000 m3
Sondring mellem vandforsyning og spildevandsforsyning
• Vandforsyning: 2-årig indtægtsramme fra og med 2017 samt

2-årig vejledende indtægtsramme i forlængelse heraf
• Spildevandsforsyning: 1-årig indtægtsramme for 2017 samt 2-

årig vejledende indtægtsramme i forlængelse heraf

Flerårige økonomiske rammer
I praksis?
Mindre vandselskaber < 800.000 m3
• 4-årig regnskabsmæssig kontrolramme
• Fra og med 2017 (dvs. 2017, 2018, 2019 og 2020)
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Flerårige økonomiske rammer
I praksis?
Nuværende 4-årige prislofter < 400.000 m3
• 4-årig regnskabsmæssig kontrolramme fra og med 2017
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Tillæg
Hvad og hvordan?
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Tillæg
1.

Statsligt eller kommunalt fastsatte, pålagte eller godkendte mål

2.

Omkostninger efter gæsteprincippet

3.

Udvidelse af forsyningsområde

4.

Medfinansiering af klimatilpasningsprojekter

5.

Supplerende investeringstillæg

6.

Uforudsete hændelser
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Tillæg
Statsligt eller kommunalt fastsatte, pålagte eller godkendte mål
•

Ikke længere sondring mellem miljø- og servicemål

•

Tillæg til både anlæg, drift og finansielle omkostninger

•

Væsentlighedsgrænse

•

Kun tillæg til særlige aktiviteter
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Tillæg
Medfinansiering af klimatilpasningsprojekter
•

Væsentlighedsgrænse

•

Særskilt bekendtgørelse (Bkg. nr. 159 af 26/02/2016)

•

Effektivisering?
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Vejledninger
Hvilke og hvornår?
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Vejledninger
Hvilke?
•

Vejledning om økonomiske rammer (herunder tillæg, IPO,
korrektion af tidligere prislofter m.m.)

•

Vejledning i indberetning til TOTEX-benchmarking (Drikkevand)

•

Vejledning i indberetning til TOTEX-benchmarking (Spildevand)

•

Vejledning om klimatilpasningsprojekter

•

Vejledning til VandData

Vejledninger
Hvornår?
•

Vejledninger sendt til referencegruppe, DANVA og Danske
Vandværker

•

Dvs. både selskaber og interesseorganisationer inddrages

•

Vejledninger forventes klar inden påske
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Indberetning
Hvornår og hvad?
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Indberetning
•

VandData åbner den 1. april 2016

•

Frist for indberetning er den 15. maj, kl. 22:00

•

Fortløbende ansøgning på bl.a. forhåndsgodkendelser
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Indberetning
Tillæg - generelt
•

Indberettes samtidig med årsregnskabet

•

Opgørelse over omkostninger fordelt på anlæg og drift

•

Opnås på baggrund af afholdte omkostninger
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Indberetning
Tillæg - mål
•

Kort redegørelse for målet

•

Dokumentation for at målet er fastsat, pålagt eller godkendt af
kommune eller stat

•

Opgørelse over samlede afholdte omkostninger til mål i et
kalenderår

•

Redegørelse for aktiviteter til opnåelse af mål
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Løbende frist for ansøgning om forhåndsgodkendelse
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Kontrol
Hvordan?
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Kontrol
•

Kontrol af de udmeldte prislofter for 2015 og 2016

•

Kontrollen sker som hidtil

•

Indsendelse af reguleringsregnskab og investeringsregnskab
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Kontrol
NB! Ændringer i forhold til EEG
•

Fremadrettet mulighed for at henlægge EEG

•

Gælder også eventuel resterende EEG fra tidligere prislofter
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