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K E N D E L S E 

afsagt af Konkurrenceankenævnet den 9. november 2018 i sag nr. VFL-20-2017 

VSK A.m.b.a.  

mod  

Forsyningssekretariatet  

Resume af afgørelsen  

Forsyningssekretariatet har den 12. oktober 2017 truffet afgørelse i en sag, der drejer sig om korrek

tion af grundlaget for VSK A.m.b.a.’s økonomiske rammer for 2017-2020.  

VSK A.m.b.a. har den 7. november 2017 indbragt afgørelsen for Konkurrenceankenævnet. 

For Konkurrenceankenævnet drejer klagen sig om korrektion af grundlaget for selskabets økonomi

ske rammer.  

Konkurrenceankenævnet har stadfæstet Forsyningssekretariatets afgørelse.  

Parternes påstande  

VSK A.m.b.a. har nedlagt påstand om, at Forsyningssekretariatets afgørelse af 12. oktober 2017 

hjemvises til fornyet behandling og afgørelse.  

Forsyningssekretariatet har nedlagt påstand om stadfæstelse.  

Den påklagede afgørelse  

Af Forsyningssekretariatets afgørelse af 12. oktober 2017 (statusmeddelelse) fremgår om korrektion 

af grundlag bl.a.:  

”Korrektion af grundlag 

I fik sidste år fastsat jeres grundlag for de økonomiske rammer. Grundlaget var som ud

gangspunkt fast, men enkelte elementer blev indregnet på baggrund af budgetterede 
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omkostninger og skal derfor tilpasses i år. Det gælder jeres omkostninger til planlagte 

investeringer for 2016 samt jeres omkostninger til nye miljø- og servicemål for 2016.  

… 

Korrektionen indregnes i den regnskabsmæssige kontrolramme i jeres næstkommende 

reguleringsperiode fra 2021-2024 (ØR-bekendtgørelsens § 18, stk. 6). 

Høringssvar 

I har I jeres høringssvar angivet, at vi har reduceret de indregnede driftsomkostninger i 

den vejledende ramme for 2021 uden nærmere angivelse af, hvorfor beløbet er reduce

ret. I oplyser, at beløbet i 2017-tal er reduceret fra 867.132 kr. til 634.699 kr.  

I grundlaget til de økonomiske rammer for 2017 indgik planlagte miljø- og servicemål 

til grundvandsbeskyttelse for 2016 på 280.000 kr. i 2015-tal. Dette beløb har vi korrige

ret på baggrund af jeres faktiske indberettede omkostninger til grundvandsbeskyttelse 

for 2016 på 49.418 kr.  

I bilag B til de økonomiske rammer for 2018 indgår det nye beløb for grundvandsbe

skyttelse på 49.418 kr. Det fremgår her, at beløbet i 2015-tal er 49.607 kr. Korrektionen 

lyder derfor på 230.393 kr. i 2015-tal. Prisfremskrevet til 2017-tal udgør dette 232.433 

kr., hvilket svarer til forskellen på de 867.132 kr. og 634.699 kr. som I henviser til.  

Vi har på den baggrund vurderet, at der ikke er sket en fejl i korrektionen af jeres grund

lag.” 

Parternes synspunkter 

VSK A.m.b.a. har til støtte for sin klage anført navnlig, at Forsyningssekretariatet ikke er be

rettiget til at reducere de indregnede driftsomkostninger i den vejledende økonomiske ramme 

for 2021 fra 867.132 kr. til 634.699 kr. i 2017-tal. Betingelserne for at reducere den økonomi

ske ramme efter ØR-bekendtgørelsens § 12, stk. 1, er ikke opfyldt, idet selskabet ikke har 

meddelt Forsyningssekretariatet, at omkostningerne til grundvandssikringsprojektet falder 

bort eller nedsættes. ØR-bekendtgørelsens § 18, stk. 5, omfatter ikke regulering af et ikke

anvendt tillæg, som det er tilfældet i denne sag.  

Forsyningssekretariatet har anført bl.a., at selskabet i prisloftet for 2016 har fået godkendt et 

tillæg for budgetterede driftsomkostninger til nye miljø- og servicemål (grundvandsbeskyttel

se) på 280.000 kr. efter den dagældende bekendtgørelse om miljø- og servicemål. Sådanne 

afgørelser bevarer deres gyldighed, jf. ØR-bekendtgørelsens § 27, stk. 5, sammenholdt med § 

18, stk. 2. Som følge af overgangen fra den tidligere prisloftsregulering, som tog udgangs

punkt i budgetterede omkostninger, til økonomiske rammer, der fastsættes på baggrund af 
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faktisk afholdte omkostninger, skulle der foretages en korrektion af de budgetterede omkost

ninger i grundlaget til faktisk afholdte omkostninger, jf. ØR-bekendtgørelsens § 18, stk. 5. De 

budgetterede omkostninger, som indgik i fastsættelsen af selskabets grundlag for den regn

skabsmæssige kontrolramme i 2017 skulle korrigeres til selskabets faktiske omkostninger i 

2016.  

Det fremgik af selskabets indberetning i maj 2017, at selskabets faktiske driftsomkostninger 

til nye miljø- og servicemål i 2016 var på 49.418 kr., hvorfor der skal ske en korrektion af de 

budgetterede driftsomkostninger på 280.000 kr. Sekretariatet har derfor korrigeret selskabets 

driftsomkostninger i grundlaget med 230.393 kr., hvilket i 2017-niveau udgør 232.433 kr. 

Såfremt korrektionen ikke blev foretaget, ville selskabets grundlag for den regnskabsmæssige 

kontrolramme være højere end selskabets faktiske omkostninger, hvilket ikke er hensigten 

med den nuværende regulering, jf. også forarbejderne til vandsektorloven.  

ØR-bekendtgørelsens § 12, stk. 1 og 2, er ikke relevante for korrektionen af tillægget for bud

getterede driftsomkostninger til nye miljø- og servicemål i 2016.   

Konkurrenceankenævnets afgørelse 

Det følger af bekendtgørelse nr. 938 af 28. juni 2018 om økonomiske rammer for vandselskaber § 

29, stk. 5 (tidligere bekendtgørelse nr. 1235 af 10. oktober 2016 § 27, stk. 5), at afgørelser vedrø

rende tillæg for miljø- og servicemål efter den tidligere gældende regulering fortsat er gyldige. Det 

følger videre af bekendtgørelsens § 20, stk. 4 og 5 (tidligere § 18, stk. 5 og 6), at Forsyningssekreta

riatet i 2017 skal korrigere vandselskabets regnskabsmæssige kontrolramme på baggrund af de bud

getterede omkostninger for prisloftet for 2016 og årsregnskabet for 2016, hvilket vil sige de faktiske 

afholdte omkostninger.  

Bekendtgørelsens § 12, stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse i denne sag, idet det pågældende tillæg 

ikke er givet efter bekendtgørelsens § 11, stk. 1, 4 eller 5.  

Konkurrenceankenævnet finder på den baggrund, at Forsyningssekretariatet var berettiget til at re

ducere de indregnede driftsomkostninger i den vejledende ramme for 2021.  
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Konkurrenceankenævnet stadfæster derfor Forsyningssekretariatets afgørelse, hvorfor 

B E S T E M M E S 

Forsyningssekretariatets afgørelse af 12. oktober 2017 stadfæstes.  

Klagegebyret tilbagebetales ikke. 

Palle Bo Madsen  John Christensen 

Claus Berg  Birgitte Sloth 

Jon Stokholm 

Genpartens rigtighed bekræftes. 

Konkurrenceankenævnet den 9. november 2018  

Dorthe Hylleberg 

kontorfuldmægtig 
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