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Nettoafgiftsfaktor, skatteforvridningstab og 
diskonteringsrente 
Nettoafgiftsfaktor 
Ud fra et samfundsøkonomisk perspektiv bør nettoafgiftsfaktoren ikke medregnes i spilde-
vandsselskabernes klimatilpasningsprojekter. 
 
Spildevandsselskaberne er udskilt fra den kommunale forvaltning og drives som private 
virksomheder, hvilket også betyder, at spildevandsselskaberne er underlagt de samme af-
giftsregler og dermed betaler afgifter på lige fod med private virksomheder.  
 
Hvis spildevandsselskaberne pålægges at indregne en nettoafgiftsfaktor i omkostningerne 
til deres klimatilpasningsprojekter, vil det betyde, at afgifterne medregnes i projektomkost-
ningerne ad to omgange. 
 
I yderste konsekvens kan det resultere i, at projekter, der reelt set er samfundsøkonomisk 
rentable, ikke gennemføres, fordi indregningen af nettoafgiftsfaktoren får de samlede pro-
jektomkostninger til at synes højere, end det reelt set er tilfældet, da man påfører en net-
toafgiftsfaktor på noget, der allerede er opgjort i markedspriser. 
 
Skatteforvridningstab 
Skatteforvridningstabet bør ikke inkluderes i de samfundsøkonomiske analyser af spilde-
vandsselskabernes klimatilpasningsprojekter. Spildevandsselskaberne opkræver ikke skat-
ter, men leverer derimod en ydelse mod en betaling over taksterne, der svarer til omkost-
ningerne ved at levere ydelsen. 
 
Fordi projekterne er takstfinansierede, opstår der ikke noget forvridningstab i samfunds-
økonomien, da forbrugerne ikke betaler en pris, der grundet skatternes forvridning af pris-
forholdet er højere, end de burde. Tværtimod sender taksterne et ønskeligt prissignal til 
kunderne, der er proportionelt med omkostningerne forbundet med levering af ydelsen. 
 
Hvis man inkluderer skatteforvridningstabet i beregningerne af nettonutidsværdierne, vil 
værdierne med al sandsynlighed fremstå lavere, end de egentlig er, fordi man medregner 
et samfundsøkonomisk tab (skatteforvridningstabet), der reelt set ikke eksisterer.  
 
Diskonteringsrenten 
Det fremgår af høringsudkastet, at til de samfundsøkonomiske beregninger skal den af Fi-
nansministeriet angivne diskonteringsrente for samfundsøkonomiske analyser benyttes. 
 
Kan man derfor forvente, at den selskabsøkonomiske diskonteringsrente (WACC) kommer 
til at svare til den samfundsøkonomiske diskonteringsrente fra Finansministeriet, når det 
kommer til forrentningen af fremadrettede investeringer? Hvis ikke det er tilfældet, er det 
så overvejet, om det giver anledning til udfordringer? 
 
 
 
 
 


