
Liste over ændrede afsnit i 
konteringsvejledningen 

Listen angiver i hvilke afsnit, der er foretaget væsentlige ændringer i konteringsvejledningen i forhold til 

udkastet. Der kan være foretaget ændringer af sproglig og grammatisk karakter i de øvrige afsnit. 

Kapitel Afsnit Ændring 

2 
Afsnit 2.3 – 

Driftsomkostninger til 
miljø- og servicemål 

Beskrivelse og vejledning er præciseret. 

2 

Nyt afsnit 2.4 – 
Hvorfor skal drifts- 

omkostninger til miljø- 
og servicemål henføres 

til costdriverne? 

Forklarer hvorfor driftsomkostninger til miljø- og servicemål 
medtages i benchmarkingindberetningen. 

2 
Nyt afsnit 2.7 – 

Periodevise 
driftsomkostninger 

Præciserer beskrivelse af periodevise driftsomkostninger og 
forklarer hvorfor de skal indberettes i boks 8.2. 

2 
Nyt afsnit 2.8 – 

Hovedcostdrivere 
Forklarer hvorfor aktiviteter som fx vagtordninger kun skal fordeles 
til én hovedcostdriver. 

3 
Nyt afsnit 3.3 – 

Fordeling af indirekte 
omkostninger 

Præcisering af fordeling af indirekte omkostninger. 

3 
Nyt afsnit 3.4 – 

Fordelingsnøgler 
Beskrivelse af brug af fordelingsnøgler. 
 

4 Særlige forhold 
Beskrivelse præciseret. 
 

4 Miljø- og servicemål 
Beskrivelse præciseret. 
 

4 
Afgift på vandspild over 

10 pct. 
Beskrivelse præciseret. 

4 Tab på debitorer Beskrivelse præciseret. 

4 
Periodevise 

driftsomkostninger 
Beskrivelse præciseret. 
 

4 
Erstatning til lodsejere, 

skovrejsning og 
dyrkningsrestriktioner 

Beskrivelse præciseret. 
 

4 
Nyt afsnit – Indtægter 
fra energiproduktion 

Forklarer hvorfor indtægter fra energiproduktion ikke må 
modregnes i opgørelsen af driftsomkostningerne. 

4 
Nyt afsnit – 

Afskrivninger 
Uddybende beskrivelse om afskrivninger. 

5 

5.1 - Hvilke 
omkostninger skal 

aktiveres – materielle 
og immaterielle 
anlægsaktiver 

Præcisering af materielle og immaterielle anlægsaktiver og 
præcisering af småaktiver. 
 



5 
5.5 - Fordeling af 

indirekte omkostninger 
– drift eller investering 

Præcisering og yderligere vejledning af indirekte omkostninger. 

5 
5.6 - Køb af ydelser fra 

serviceselskab 
Præcisering og yderligere vejledning ved køb fra serviceselskab. 

5 
Nyt afsnit - 5.7 

Investeringer i et 
serviceselskab 

Vejledning ved investeringer i et serviceselskab. 

6 
Figur over 

drikkevandsselskab 
Placering af stik er revideret. 

7 Indledning 
Ledelses- og kvalitetssikringssystemer er tilføjet som aktivitet under 
hovedcostdrivere. Se også afsnit 2.8. 

7 Alle costdriver-bokse 

 Uddybning af beskrivelse og definition for enkelte costdrivere. 

 Generel præcisering af processer og aktiviteter. 

 Strategi- og planlægningsmøder er nu tilføjet under hver 
costdriver, så mødeemnet bestemmer placeringen. 

 

7 Boks 7.2 VANDVÆRKER Tilføjet yderligere avanceret vandbehandlingstype til punkt 7. 

8 

8.4 - Erstatning til 
lodsejere, skovrejsning 

og 
dyrkningsrestriktioner 

Navn ændret til: Erstatning til lodsejere, skovrejsning og 
dyrkningsrestriktioner 

Bilag A 
Eksempelkatalog på 

sondring mellem drift 
og aktivering 

Opdateret bilag A 

Bilag B Nyt bilag 
Eksempler på forskellige typer omkostninger, og hvilken costdriver 
de skal henføres til. 

Bilag C Nyt bilag 
Tjekliste til brug for sikring af overholdelse af 
konteringsvejledningen 

 


