
VANDNYT 

Ny version af vejledning om indberetning til de økonomske rammer 

Der er nu en lidt revideret version af vejledning om indberetning til de økonomiske rammer 
tilgængelig på vores hjemmeside.  

Ændringerne i den nye vejledning angår: 

• Oplysning om at omkostninger til delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidrag ikke må modregnes i 
indtægter fra tilslutningsbidrag (afsnit 3.1.1) 

• Præcisering af at ansøgning om forhåndsgodkendelse samt ansøgning om dispensation skal ske i 
særskilte blanketter i VandData (afsnit 3.3) 

• Præcisering af ansøgning om tillæg til tilbagebetaling af vejbidrag (afsnit 3.3.6)   

Den nye version af vejledning om indberetning til de økonomiske rammer finder I her 
https://www.kfst.dk/vandtilsyn/vejledninger/gaeldende-vejledninger/.  

 

Ændringer i VandData 

Vi har foretaget følgende ændringer i indberetningsblanketten til de økonomiske rammer i VandData:   

• I feltet 'Omkostninger modregnet i overskud fra tilknyttede aktivitet' (fane C) er det nu muligt at 
indtaste negative beløb  

• I feltet 'Skat af årets resultat' (fane A) er det nu muligt både at indtaste positive og negative beløb 
• Feltet 'Årets ikke-påvirkelige omkostninger (ekskl. afgift til ledningsført vand for 

drikkevandsselskaber)' (fane L) hentede automatisk alle jeres ikke-påvirkelige omkostninger fra 
fane B. Vi har rettet således, at feltet henter jeres ikke-påvirkelige omkostninger fra fane B, men 
ikke 'Selskabsskat' 

• I feltet 'Regulering for afvigelse af metode mellem årsregnskab og indberetning vedr. opgørelse af 
indtægter fra tilslutningsbidrag’ (fane C) er det nu muligt både at indtaste positive og negative 
beløb 

• Bemærk, at feltet ’Akkumuleret sum af henlæggelser fratrukket forbrug af henlæggelser primo 
året’ i fane E, først skal benyttes fra indberetningen i 2019 og frem 

 
Nye sagsbehandlingstider i Forsyningssekretariatet 
 
Vi har fra i år kortere, vejledende sagsbehandlingstider for nye forhåndsgodkendelser, fusioner og 
stoplovssager – dvs. for de ansøgninger og sager, vi modtager i 2018. 



 
De vejledende sagsbehandlingstider fra sagerne er fuldt oplyst er: 

• To måneder for en forhåndsgodkendelse 
• Tre måneder for en ny økonomisk ramme som følge af fusion, overtagelse eller spaltning 
• Tre måneder for en stoplovssag 

 
  


