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Indberetning til prisloft 2015 

• Spildevandsselskaberne kan indberette omkostninger til 
medfinansiering af private og kommunale 
klimatilpasningsprojekter efter reglerne i 
medfinansieringsbekendtgørelsen  

• Selskaberne kan få tillæg til prisloftet herfor – som 
driftsomkostninger til miljø- og servicemål 

• Indberetningsfristen for klimatilpasningsprojekter i 2015 er 
den 15. april 2014 
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…en lille undtagelse 

En helt særlig undtagelse til indberetningsfristen er, at 
selskaberne kan vente med at indsende den kommunale 
beslutning til den 1. juni 2014 

Undtagelsen gælder kun for den kommunale beslutning – alle 
andre bilag skal indsendes senest den 15. april 2014 
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SPILDEVANDSSELSKABERNES MEDFINANSIERING AF KLIMATILPASNINGSPROJEKTER i 2015 

 
Hvordan opnås tillæg til prisloftet? 
 
De helt grundlæggende betingelser: 

 

• Der skal være en kommunal beslutning om, at projektet findes 
hensigtsmæssigt og omkostningseffektivt (§ 8) 

• Omkostningerne skal være fordelt i overensstemmelse med 
reglerne i medfinansieringsbekendtgørelsen (§§ 3 og 4) 

• Projektet skal være omkostningseffektivt (§ 6) 

• Der skal foreligge en aftale mellem spildevandsselskabet og 
projektejer i henhold til medfinansieringsbekendtgørelsen (§ 12) 
– husk her reglerne for kontantfinansierede investeringsomkostninger i § 14 
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Hvad skal spildevandsselskaberne indsende? 
1) Udførlig projektbeskrivelse for det alternative klimaprojekt 

 Evt. dokumentation for planzone (ved projekter i vandløb) 

2) Detaljeret budget for det alternative klimaprojekt 

 Deles op på funktionsniveau for hhv. anlægs- og driftsomkostninger 

 Husk begrundelse for omkostningsfordelingen (§§ 3 og 4) 

3) Beskrivelse af den billigst mulige sædvanlige 
afhjælpningsløsning og økonomisk overslag herfor 

 Anlægsomkostninger, driftsomkostninger og redegørelse for den forventede effektive 
lånerente for selskabet 
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SPILDEVANDSSELSKABERNES MEDFINANSIERING AF KLIMATILPASNINGSPROJEKTER i 2015 

4) Udfyldt indberetningsskema for selskabets og projektejers 
betalinger 

  Oplys anlægs- og driftsomkostninger for den sædvanlige løsning 

 Oplys anlægs- og driftsomkostninger for det alternative projekt  

» Opdel i de omkostninger som selskabet afholder og de omkostninger som projektejer afholder  

» Opgjort ud fra den aftalte afdragsperiode og projektets levetid 

5) Kommunal beslutning 

6) Endelig aftale mellem selskab og projektejer 

 Oplysning om projektejers finansieringsform for anlægsomkostninger og afdragsperiode. 
Husk forskel på låne- og kontantfinansiering!  

7) Evt. andet 
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Beregning af omkostningseffektivitet 
 

Forsyningssekretariatet laver en beregning af omkostningseffektiviteten for det 
alternative klimaprojekt på baggrund af selskabets oplysninger 

 

Dette sker ved, at der laves en EAA-beregning (årlig ækvivalent annuitet) 

 

Selskaberne kan finde en EAA-beregner på Forsyningssekretariatets hjemmeside:   

http://www.kfst.dk/Vandtilsyn/Klimatilpasning 
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Vejledning om indberetning af projekter 

» Forsyningssekretariatets  indberetningsvejledning findes her: 
http://www.kfst.dk/Vandtilsyn/Klimatilpasning 

» Vejledningen vil blive opdateret i løbet af marts/april måned – pga. ændring af 
medfinansieringsbekendtgørelsen 
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» Hovedtrækkene i vejledningen: 

» Hvilke krav skal et projekt leve op til, før 
det er tillægsberettiget? 

» Hvad skal spildevandsselskabet indsende i 
praksis? 

» Hvordan indregnes omkostningerne i 
prisloftet? 
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Et eksempel på den gode klimaansøgning 
 

» Forsyningssekretariatet har på baggrund af tidligere indkomne ansøgninger lavet 
et eksempel på den gode ansøgning 

 

» Selskaberne kan med fordel søge inspiration i dette eksempel, når de skal lave 
deres indberetning 

 

» Forsyningssekretariatet har derudover lavet en tjekliste, som selskaberne kan 
bruge for at være sikre på, at de har indsendt alle de nødvendige oplysninger og 
bilag – denne er også vedhæftet vejledningen 

 

» Se eksempel og tjekliste her: http://www.kfst.dk/Vandtilsyn/Klimatilpasning 
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Proces og tidsfrister 

15/4 

 
Indberetningsfrist 

 PL2015 

15/10 Sagsbehandling af 
Klimatilpasningsprojekter 
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Erfaringer om klimatilpasningsprojekter 
fra prisloft 2013 og 2014 

Der er 3 projekttyper: 

• vandløb (by/landzone)  

• vej  

• rekreativt område 

En opgørelse viser, at projekter i vandløb i byzone og veje er de 
mest ”populære” blandt selskaberne 

Der er generelt meget stor variation i projekternes størrelse og 
økonomi – nogle vedrører f.eks. et lille stykke vej mens andre 
vedrører en hel by.  
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Vandløbsprojekter - eksempler 

 

» Åbning af rørlagte vandløb 

» Udvidelse af vandløb 

» Etablering af forsinkelsesbassiner 
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Vejprojekter - eksempler 

» Afskæring af tag- og overfladevand fra en vej 

» Etablering af grønne regnbede 

» Hældning af vejprofilet og høje kantsten 

» Etablering af åbne render i siden af vejen 

» Etablering af overflader, som lader vandet passere 
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Klimagruppen 

Tak for i dag 

Morten Specht 
mos@kfst.dk  
4171 5229 
 

Helena Forchhammer 
hbf@kfst.dk 
4171 5105 
 
Bue Tidemann 
bti@kfst.dk 
4171 5038 

Christian Geel Andersen 
cga@kfst.dk  
4171 5061 
 

Maria Rossmann  
mar@kfst.dk 
4171 5194  
 

Christina Hoffgaard 
ch@kfst.dk 
4171 5065 
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