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Bilag til DANVAs høringssvar på udkast til vejledning 
til serviceniveaubekendtgørelsen – november 2021 

 

 

Der er en henvisning til de sider, de enkelte bemærkninger angår. 

 

Side 3 

Der står ”kaldet serviceniveaubekendtgørelsen” to gange. 

 

Det kan eventuelt nævnes, at Forsyningssekretariatet forventes at komme med supple-

rende retningslinjer i indberetningsvejledning for 2022. 

 

Side 17 – 19 

Der kan laves oversvømmelseskort og værdikort for hele kommunen, men kommunen kan 

vel ikke forpligte spildevandsselskabet til at lave de nævnte kort ud over grænserne for de 

fastlagte vandoplande? 

 

Side 20 

Linket virker ikke. 

 

Side 33 

Der eksisterer ikke et skatteforvridningstab, da spildevandsselskabernes klimatilpasnings-

projekter finansieres med takstmidler, ikke via skatten. Dermed er velfærdstabet for vand-

forbrugerne som følge af skatteforvridningsfaktoren ikke ubetydeligt, det er derimod ikke 

eksisterende.  

 

Side 20 – 24 i eksempelsamling 

I tabellerne nr. 7 – nr. 12 bør det uddybes, hvordan de anførte nettonutidsværdier er be-

regnet, da det ikke står klart for læseren, at værdierne er beregnet som forskellen mellem 

de reducerede skadesomkostninger og meromkostningen forbundet med et højere service-

niveau. 

 

Værdierne er desuden allerede tilbagediskonteret til nutidsværdier, hvilket ikke fremgår 

eksplicit af hverken tekst eller tabeller i afsnittene. Dette bør gøres mere eksplicit, så læse-

ren er med på, hvordan nettonutidsværdierne er beregnet. Tabellerne kunne med fordel 

også understøttes med et beregningseksempel, så det fremgår mere præcist, hvordan net-

tonutidsværdierne er beregnet. 

 

Tabellerne bør desuden strømlines, hvad angår brugen af decimaler, så man er konsistent i 

brugen af decimaler i den enkelte tabel. 

 

Side 43 i eksempelsamling 

Skal der ikke stå ”Fra 2021 til 2050” i den nederste figur ved den orange pil? 

 

Side 47 i eksempelsamling 

Det bør uddybes nærmere, hvad Monte Carlo-simulering er og mere konkret, hvordan me-

toden er anvendt til udførelse af følsomhedsberegningerne.  


