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Afgørelse om økonomiske rammer for 2020-2021 

 
I 2017 modtog I økonomiske rammer for 2018-2019. I får i år nye øko-
nomiske rammer for 2020-2021. 
 
Udkast til afgørelse er sendt i høring den 6. september 2019 med hø-
ringsfrist den 20. september 2019. 
 
I har den 11. oktober 2019 afgivet høringssvar, der vedrører anlægspro-
jekter igangsat senest den 1. marts 2016. 
 
Det er vores vurdering, at vi kan imødekomme jeres bemærkning, hvilket 
har ført til ændringer i jeres økonomiske rammer for 2020-2021. Denne 
afgørelse er derfor korrigeret i forhold til tidligere tilsendte udkast. 
 
Begrundelsen fremgår af kapitel 12. 
 
Afgørelse 
I indgår i den totaløkonomiske benchmarking. I den forbindelse har vi 
identificeret et effektiviseringspotentiale i jeres økonomiske rammer. Je-
res indtægtsrammer for 2020-2021 er derfor korrigeret med et generelt 
og et individuelt effektiviseringskrav.  
 
Økonomiske rammer indeholder også en kontrol af, om I har overholdt 
de tidligere økonomiske rammer, og om I har fået eventuelle nye tillæg 
eller fradrag. 
 
Indtægtsrammerne udgør de samlede, årlige indtægter, som I må opkræ-
ve i 2020 og 2021. 
 
Vi har foretaget ændringer i forhold til tidligere udkast. 
 
I 2020 udgør jeres indtægtsramme:  64.514.520 kr.  
 
I 2021 udgør jeres indtægtsramme:  67.500.331 kr.  
 
Indtægtsrammerne er opgjort inklusive afgifter men eksklusive moms. 
Begrundelserne for rammens størrelse finder I på de følgende sider. 

Den 15. oktober 2019 

Sag nr. 19/00020 
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1. Indledning 
 
I er omfattet af vandsektorloven og får derfor fastsat økonomiske ram-
mer.1 Rammerne er fastsat med hjemmel i vandsektorloven og bekendt-
gørelsen om økonomiske rammer for vandselskaber2.  
 
En økonomisk ramme udgør en beløbsmæssig grænse for jeres samlede 
indtægter i et givent år og er opgjort på baggrund af jeres samlede om-
kostninger til transport, behandling og afledning af spildevand mod beta-
ling, slamforbrænding for andre spildevandsanlæg og behandling af spil-
devand fra tømningsordninger.3 Alle indtægtsrammer er korrigeret med 
et generelt effektiviseringskrav.4  
 
Driver I et vandselskab med både vandforsyningsaktiviteter og spilde-
vandsaktiviteter, er den økonomiske ramme fastsat for hver forsyning-
sart. I år får spildevandsselskaberne nye økonomiske rammer, mens 
drikkevandsselskaberne får nye økonomiske rammer i 2020.  
 
I har i indberetningsperioden fra den 1. marts-15. april 2019 indberettet 
en række oplysninger. I har blandt andet indberettet en årligt debiteret 
vandmængde på over 800.000 m3.5 Det betyder, at I er omfattet af den 
totaløkonomiske benchmarking.6 Benchmarkingen inkluderer også sel-
skaber, der på trods af sin størrelse frivilligt ønsker at deltage i bench-
markingen.7 
 
På baggrund af resultaterne fra benchmarkingen stiller vi et individuelt 
effektiviseringskrav til selskaber med potentiale for effektivisering.8 
 
Jeres økonomiske rammer er delt op, så begrundelsen for de fastsatte be-
løb fremgår af de følgende kapitler, mens selve beregningen fremgår af 
bilag A.  
 
På vores hjemmeside finder I vejledningen ”Sådan læser du din økono-
miske ramme”. Den er tænkt som en hjælp, når I skal læse og forstå jeres 
økonomiske ramme inklusiv bilag: 
www.kfst.dk/vandtilsyn/vejledninger/  
  

 
1 Jf. lov nr. 469 af 12/06/2009 med senere ændringer (herefter vandsektorloven) § 2, 
stk. 1 
2 Jf. bkg. nr. 938 af 28/06/2018 (herefter ØR-bekendtgørelsen) 
3 Jf. ØR-bekendtgørelsens § 1, stk. 2 
4 Jf. ØR-bekendtgørelsens § 9, stk. 1, 2. pkt. 
5 Jf. ØR-bekendtgørelsens § 22 
6 Jf. ØR-bekendtgørelsens § 6 
7 Jf. ØR-bekendtgørelsens § 6, stk. 3 
8 Jf. ØR-bekendtgørelsens § 9, stk. 1, 1. pkt. 

http://www.kfst.dk/vandtilsyn/vejledninger/
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2. Oversigt over jeres økonomiske rammer 

 
2.1 Økonomisk ramme for 2020 

 
Oversigt over den økonomiske ramme     
Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2019 42.126.850 kr. 

Nye tillæg - Drift 39.442 kr. 

Nye tillæg - Anlæg 936.095 kr. 

Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Drift 0 kr. 

Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Anlæg 0 kr. 

Tidligere tilknyttet aktivitet - Drift 0 kr. 

Tidligere tilknyttet aktivitet - Anlæg 0 kr. 

Prisudvikling i kr. 849.117 kr. 

Individuelt effektiviseringskrav -73.035 kr. 

Generelt effektiviseringskrav - Drift -234.022 kr. 

Generelt effektiviseringskrav - Anlæg -921.056 kr. 

Omkostninger i alt 42.723.389 kr. 
Ikke-påvirkelige omkostninger     
Ikke-påvirkelige omkostninger 24.668.109 kr. 
Periodevise driftsomkostninger     
Periodevise driftsomkostninger 0 kr. 
Engangstillæg     
Engangstillæg - Drift 0 kr. 
Engangstillæg - Anlæg 406.181 kr. 
Engangstillæg i alt 406.181 kr. 
Historisk over- eller underdækning     
Tillæg/fradrag for historisk over- eller underdækning -3.283.159 kr. 
Kontrol med overholdelse af indtægtsrammer     
Fradrag for kontrol af den økonomiske ramme for 2018 0 kr. 
Korrektion af tidligere rammer     
Tillæg/fradrag for korrektion af tidligere rammer 0 kr. 
Økonomisk ramme for 2020 64.514.520 kr. 
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2.2 Økonomisk ramme for 2021 
 
Oversigt over den økonomiske ramme     
Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2020 42.723.389 kr. 
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Drift 0 kr. 
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Anlæg 0 kr. 
Prisudvikling i kr. 841.651 kr. 
Individuelt effektiviseringskrav -72.393 kr. 
Generelt effektiviseringskrav - Drift -233.860 kr. 
Generelt effektiviseringskrav - Anlæg -912.528 kr. 
Omkostninger i alt 42.346.260 kr. 
Ikke-påvirkelige omkostninger     
Ikke-påvirkelige omkostninger 25.154.071 kr. 
Periodevise driftsomkostninger     
Periodevise driftsomkostninger i alt 0 kr. 
Engangstillæg     
Engangstillæg - Drift 0 kr. 
Engangstillæg - Anlæg 0 kr. 
Engangstillæg i alt 0 kr. 
Kontrol med overholdelse af indtægtsrammer     
Fradrag for kontrol af den økonomiske ramme for 2018 0 kr. 
Økonomisk ramme for 2021 67.500.331 kr. 
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2.3 Vejledende økonomisk ramme for 2022 
 
Oversigt over den økonomiske ramme     
Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2020 42.346.260 kr. 
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Drift 0 kr. 
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Anlæg 0 kr. 
Prisudvikling i kr. 834.221 kr. 
Individuelt effektiviseringskrav -71.754 kr. 
Generelt effektiviseringskrav - Drift -233.697 kr. 
Generelt effektiviseringskrav - Anlæg -904.078 kr. 
Omkostninger i alt 41.970.951 kr. 
Ikke-påvirkelige omkostninger     
Ikke-påvirkelige omkostninger 25.649.606 kr. 
Periodevise driftsomkostninger     
Periodevise driftsomkostninger i alt 0 kr. 
Engangstillæg     
Engangstillæg - Drift 0 kr. 
Engangstillæg - Anlæg 0 kr. 
Engangstillæg i alt 0 kr. 
Økonomisk ramme for 2022 67.620.558 kr. 
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2.4 Vejledende økonomisk ramme for 2023 
 
Oversigt over den økonomiske ramme     
Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2021 41.970.951 kr. 
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Drift 0 kr. 
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Anlæg 0 kr. 
Prisudvikling i kr. 826.828 kr. 
Individuelt effektiviseringskrav -71.118 kr. 
Generelt effektiviseringskrav - Drift -233.535 kr. 
Generelt effektiviseringskrav - Anlæg -895.707 kr. 
Omkostninger i alt 41.597.419 kr. 
Ikke-påvirkelige omkostninger     
Ikke-påvirkelige omkostninger 26.154.904 kr. 
Periodevise driftsomkostninger     
Periodevise driftsomkostninger i alt 0 kr. 
Engangstillæg     
Engangstillæg - Drift 0 kr. 
Engangstillæg - Anlæg 0 kr. 
Engangstillæg i alt 0 kr. 
Økonomisk ramme for 2023 67.752.322 kr. 
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3. Generelt effektiviseringskrav 

 
Jeres økonomiske rammer er korrigeret med et generelt effektiviserings-
krav på jeres drifts- og anlægsomkostninger. Det generelle effektivise-
ringskrav er en del af det samlede effektiviseringskrav. Alle selskaber 
modtager årligt et generelt effektiviseringskrav, der er med til at imitere 
det effektiviseringspres, som produktivitetsudviklingen skaber på et vel-
fungerende konkurrenceudsat marked.    
 
Effektiviseringskravet på driftsomkostningerne9 udgør altid to procent af 
de driftsomkostninger, der indgår i jeres indtægtsramme, mens effektivi-
seringskravet på anlægsomkostninger10 varierer årligt, da den afhænger 
af den årlige produktivitetsudvikling.11 
 
Produktivitetsudviklingen på anlæg er i år beregnet til 2,84 pct. Bereg-
ningen fremgår af ”Pris- og produktivitetsudvikling, 2019”, som er til-
gængelig på vores hjemmeside: 
www.kfst.dk/vandtilsyn/analyser/ 
 
Afgørelse 
Effektiviseringskravet til jeres driftsomkostninger udgør 234.022 kr. i 
2020 og 233.860 kr. i 2021. 
 
Effektiviseringskravet til jeres anlægsomkostninger udgør 921.056 kr. i 
2020 og 912.528 kr. i 2021. 
 
Opgørelsen af jeres generelle effektiviseringskrav fremgår af fane 4.1 og 
4.2 i bilag A.    

 
9 Jf. ØR-bekendtgørelsens § 9, stk. 1, 2. pkt. 
10 Jf. ØR-bekendtgørelsens § 9, stk. 1, 3. pkt. 
11 Jf. ØR-bekendtgørelsens § 9, stk. 1 og 2 samt § 10, stk. 2.  

https://www.kfst.dk/media/54476/pris-og-produktivitetsudvikling-2019.pdf
https://www.kfst.dk/media/54476/pris-og-produktivitetsudvikling-2019.pdf
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4. Individuelt effektiviseringskrav 

 
Det individuelle effektiviseringskrav er stillet på baggrund af resultaterne 
fra benchmarkingen, der sammenligner selskabernes omkostningseffek-
tivitet i forhold til deres drifts- og anlægsaktiviteter.  
 
Det individuelle effektiviseringskrav er et årligt fastsat krav, der maksi-
malt kan udgøre to pct. af den årlige indtægtsramme fratrukket ikke-
påvirkelige omkostninger.12 Effektiviseringskravene har til formål grad-
vist at bringe selskabernes indtægtsrammer ned til et retvisende niveau. 
Det indebærer, at det individuelle effektiviseringskrav bliver stillet til 
indtægtsrammerne og ikke de faktiske omkostninger.13  
 
Vi offentliggør hvert år grænsen for, hvornår et selskab er vurderet som 
effektivt.14 Resultaterne af den årlige benchmarking og  benchmarking-
modellen fremgår af vores hjemmeside: 
www.kfst.dk/vandtilsyn/benchmarking/ 
 
Afgørelse 
I har på baggrund af benchmarkingen opnået et effektivt omkostningsni-
veau, der er lavere end jeres nuværende indtægtsramme. Det betyder, at 
vi har identificeret et effektiviseringspotentiale. På den baggrund er jeres 
nye indtægtsrammer korrigeret med et individuelt effektiviseringskrav.15  
 
Vi har beregnet jeres individuelle effektiviseringskrav til at være 0,17% 
pct. Det svarer til, at jeres økonomiske ramme er blevet justeret med et 
årligt individuelt effektiviseringskrav. 
 
I 2020 udgør jeres individuelle krav: 73.035 kr.  
 
I 2021 udgør jeres individuelle krav:  72.393 kr.  
 
Opgørelsen af jeres individuelle effektiviseringskrav fremgår af fane 5 i 
bilag A. Bilag C indeholder jeres gennemførte investeringer fra 2010 til 
2018, der indgår i benchmarkingen.  
 
Særlige forhold 
Ved fastsættelsen af jeres individuelle effektiviseringspotentiale tager vi 
hensyn til eventuelle særlige forhold. Der er tale om et særligt forhold, 
hvis I udfører en aktivitet, som medfører en ekstra omkostning med stor 

 
12 Jf. ØR-bekendtgørelsens § 7 
13 www.kfst.dk/vandtilsyn/benchmarking/økonomiske-rammer-modelbeskrivelse-og-
resultater/benchmarking-2020/ 
14 Jf. ØR-bekendtgørelsens § 7, stk. 4 
15 Jf. ØR-bekendtgørelsens § 9, stk. 1, 1. pkt. 

https://www.kfst.dk/vandtilsyn/benchmarking/%C3%B8konomiske-rammer-modelbeskrivelse-og-resultater/benchmarking-2020/
http://www.kfst.dk/vandtilsyn/benchmarking/%C3%B8konomiske-rammer-modelbeskrivelse-og-resultater/benchmarking-2020/
http://www.kfst.dk/vandtilsyn/benchmarking/%C3%B8konomiske-rammer-modelbeskrivelse-og-resultater/benchmarking-2020/
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økonomisk betydning for jer, og som lever op til kravene for særlige for-
hold.16  
 
I har ikke søgt om særlige forhold.  
 
Costdriversammensætning 
Vi undersøger efter hver benchmarking, om der er selskaber, der får en 
uhensigtsmæssigt lav efficiensscore som følge af en særlig costdriver-
sammensætning.  
 
På baggrund af årets costdriveranalyse, finder vi ikke, at der er en uhen-
sigtsmæssig sammenhæng mellem jeres costdriversammensætning og ef-
ficiensscore. Det betyder, at jeres effektiviseringspotentiale er uændret. 
En beskrivelse af analysen fremgår af bilag 4. 
 
  

 
16 Jf. kapitel 5 i vejledningen til indberetning til TOTEX-benchmarking (Spildevand). 
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5. Ikke-påvirkelige omkostninger 

 
Vi justerer hvert år jeres ikke-påvirkelige omkostninger i forhold til det 
indberettede niveau for samme type omkostninger året før.17 
 
Afgørelse 
I har indberettet ikke-påvirkelige omkostninger, som vi har godkendt.  
 
Efter en samlet opgørelse er jeres ikke-påvirkelige omkostninger 
23.724.170 kr. De er indregnet i jeres økonomiske ramme for 2020. 
 
Opgørelsen af jeres ikke-påvirkelige omkostninger fremgår af fane 6 i bi-
lag A.  
 
 
  

 
17 Jf. ØR-bekendtgørelsens § 9, stk. 4-5 
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6. Kontrol med overholdelse af jeres økonomiske 
rammer 

 
Vi kontrollerer i året før starten af hver reguleringsperiode, om I har 
overholdt jeres økonomiske rammer inklusive tillæg i kontrolperioden.18 
Jeres igangværende reguleringsperiode indeholder jeres økonomiske 
ramme for 2018 og 2019. Kontrolperioden løber fra året før regulerings-
periodens start til året før reguleringsperiodens slutning. I år kontrollerer 
vi derfor, om I har overholdt jeres økonomiske rammer for 2017 og 
2018.  
 
I fik sidste år tilsendt en statusmeddelelse med en opgørelse af, hvorvidt 
I har overholdt jeres indtægtsramme for 2017. I år kontrollerer vi, om I 
har overholdt jeres indtægtsramme for 2018, og vi laver en samlet kon-
trol af perioden 2017-2018.  
 
Læs mere om metoden for, hvordan vi foretager kontrol med overholdel-
se af de økonomiske rammer samt muligheden for opkrævning eller til-
bageførsel af differencer på vores hjemmeside: 
www.kfst.dk/vandtilsyn/vejledninger/ 
 
Afgørelse 
I har overholdt jeres indtægtsramme for 2017 med 2.366.540 kr. 
 
I har overholdt jeres indtægtsramme for 2018 med 441.726 kr. 
 
Over kontrolperioden for 2017 og 2018 har I overholdt jeres indtægts-
rammer med 2.808.266 kr. 
 
Kontrollen af jeres indtægtsrammer har vist, at I har opkrævet færre ind-
tægter end jeres indtægtsrammer for 2017 og 2018 tillod. Den samlede 
difference for 2017 og 2018 bliver ikke indregnet i jeres nye økonomiske 
rammer for 2020-2021, da rammen kun bliver justeret i tilfælde af, at I 
opkræver flere indtægter, end jeres rammer tillader.19  
 
Da I har opkrævet færre indtægter end jeres indtægtsramme for 2018 til-
lod, har I mulighed for at opkræve differencen i et senere år i kontrolpe-
rioden eller det sidste år i reguleringsperioden. I tilfælde af at I ikke op-
kræver differencen fra 2018 i 2019, som er det sidste år i jeres regule-
ringsperiode, kan I ikke overføre den til en ny reguleringsperiode.  
 
Opgørelsen fremgår af fane 7 i bilag A.  

 
18 Jf. ØR-bekendtgørelsens § 17, stk. 5 
19 Jf. ØR-bekendtgørelsens § 17, stk. 6 

https://www.kfst.dk/vandtilsyn/vejledninger/
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7. Korrektion af tidligere økonomiske rammer 

 
Ved overgangen til den nuværende regulering, med virkning fra 2016, 
bevarer de tidligere udmeldte afgørelser deres gyldighed. Derfor fremgår 
de budgetterede omkostninger for medfinansieringsprojekter og periode-
vise driftsomkostninger fortsat i jeres rammer, og tillæggene hertil bliver 
korrigeret årligt. 
 
Vi prisfremskriver fra i år ikke længere kontrol og korrektioner. Der ind-
går derfor en engangskorrektion af den prisfremskrivning, vi sidste år 
anvendte for kontrol og korrektioner i jeres statusmeddelelse for 2019.  
 
Driftsomkostninger til medfinansieringsprojekter 
I har ikke søgt om tillæg til medfinansieringsprojekter efter prisloftregu-
leringen. Vi har derfor ikke foretaget en korrektion. 
 
Periodevise driftsomkostninger godkendt efter prisloftreguleringen 
I får ikke længere tillæg til periodevise driftsomkostninger efter prisloft-
reguleringen, da jeres oprensningsplan er udløbet. Vi har derfor ikke fo-
retaget en korrektion.20 
 
Korrektion af prisfremskrivning 
Vi prisfremskriver ikke længere kontrol og korrektioner, hvilket vi gjor-
de i jeres statusmeddelelsen for 2019.  Derfor foretager vi i år en korrek-
tion af denne prisfremskrivning. 
  
Det har betydning for kontrol med overholdelse af den økonomiske 
ramme for 2017, som indgik i jeres vejledende økonomiske rammer for 
2020-2021. Denne tidligere prisfremskrivning er derfor fjernet fra og 
med jeres økonomiske rammer for 2020-2021. 
 
For korrektionen af periodevise driftsomkostninger i 2017 og korrektio-
nen af medfinansiering i 2017, der blev givet i jeres økonomiske ramme 
for 2019, gælder derimod, at vi i år har foretaget en korrektion af denne 
prisfremskrivning. Korrektionen modsvarer den negative effekt, som 
prisfremskrivningen havde på jeres økonomiske ramme sidste år.   
 
Da prisfremskrivningen har bidraget positivt til jeres indtægtsramme 
2019, har vi ikke foretaget en korrektion. 
 
Opgørelsen af jeres samlede korrektioner fremgår af fane 8 i bilag A. 
  

 
20 Jf. prisloftsbekendtgørelsens § 8, stk. 2, nr. 1 
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8. Tillæg 

 
I har hvert år mulighed for at søge om nye tillæg til jeres økonomiske 
rammer. Disse omfatter tillæg til mål, flytning af forsyningsledninger, 
udvidelse af forsyningsområdet eller håndteret vandmængde, medfinan-
sieringsprojekter, supplerende investeringstillæg, tilbagebetaling af vej-
bidrag, periodevise driftsomkostninger, justering af den økonomiske 
ramme og nødvendige udgifter til vandindvindinger.21 Tillæg til anlægs-
projekter, der var igangsat senest 1. marts 2016, indgår også i dette kapi-
tel.22 
 
Afgørelse 
I har i indberetningen til den økonomiske ramme for 2020 ansøgt om 
følgende tillæg: 
 

1. Brønde, stik og ledninger 
2. Garantiprovision 
3. Anlægsprojekter igangsat senest den 1. marts 2016 

 
Nedenfor kan I se afgørelsen for jeres ansøgninger. Opgørelsen af jeres 
tillæg fremgår af fane 10.1 og 10.2 i bilag A. 
 
1. Brønde, stik og ledninger 
I har ansøgt om at få øget jeres økonomiske ramme med et tillæg, som 
følge af udvidelse af jeres forsyningsområde.  
 
Det er vores vurdering, at I opfylder betingelserne for at få et tillæg. Je-
res tillæg udgør 62.230 kr. og bliver indregnet i jeres økonomiske ramme 
for 2020 og frem. 
 
Det samlede årlige tillæg dækker over årlige lineære afskrivninger på 
10.632 kr., årlige finansielle omkostninger på 12.918 kr. samt årlige 
driftsomkostninger på 38.680 kr. 
 
Begrundelse 
For at få tillæg skal der være sket en udvidelse af jeres forsyningsområde 
eller håndterede vandmængder. I skal derudover godtgøre, at jeres årlige 
drifts- eller anlægsomkostninger er forøget som følge af udvidelsen af je-
res forsyningsområde eller håndterede vandmængder. Det er os, der fast-
sætter tillæggets størrelse.23 
 
Udvidelse af jeres forsyningsområde eller håndterede vandmængder 
I har oplyst, at der er sket en udvidelse af jeres forsyningsområde. I har 
oplyst, at udvidelsen består af udmatrikulering for området Linde Allé 

 
21 Jf. ØR-bekendtgørelsens §§ 11, 13, stk. 2, 14 og 29, stk. 7 
22 Jf. ØR-bekendtgørelsens § 18, stk. 5-7 
23 Jf. ØR-bekendtgørelsens § 11, stk. 4 
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samt 116 nye tilslutninger i 2018. Som dokumentation herfor har I frem-
sendt lokalplan nr. 63. 
 
Det er på baggrund af jeres oplysninger vores vurdering, at I har godt-
gjort, at der er sket en udvidelse af jeres forsyningsområde. 
 
Forøgelse som følge af en udvidelse af forsyningsområde eller håndtere-
de vandmængder 
Det er en betingelse for at få et tillæg, at I kan godtgøre, at jeres årlige 
drifts- eller anlægsomkostninger er forøget som følge af en udvidelse af 
jeres forsyningsområde eller håndterede vandmængder. 
 
I har oplyst, at I som følge af udvidelsen af jeres forsyningsområde har 
haft samlede anlægsomkostninger i 2018 på 797.390,91 kr. De årlige li-
neære afskrivninger udgør 10.631,87 kr. I har endvidere oplyst, at I har 
haft finansielle omkostninger for 12.917,73 kr.   
 
Det er vores vurdering, at I har godtgjort, at forøgelsen af jeres anlægs-
omkostninger er en følge af udvidelsen af jeres forsyningsområde. 
 
I har endvidere oplyst, at I som følge af udvidelsen har haft samlede 
driftsomkostninger på 38.680 kr. I har opgjort forøgelsen af jeres drifts-
omkostning ud fra en beregning af jeres gennemsnitlige driftsomkostning 
pr. tilslutning. Denne beregnede gennemsnitslige driftsomkostning er 
herefter ganget med forøgelsen af jeres antal tilslutninger i 2018, som 
følge af udvidelsen. 
 
På baggrund heraf samt sagens øvrige oplysninger er det vores vurde-
ring, at det kan anses for godtgjort, at de indberettede driftsomkostninger 
på 38.680 kr. kan henføres til udvidelsen. 
 
2. Garantiprovision 
I har ansøgt om at få øget jeres økonomiske ramme med et tillæg, som 
følge af justering af den økonomiske ramme.   
 
Det er vores vurdering, at I opfylder betingelserne for at få et tillæg. Je-
res tillæg udgør 483.294 kr. (80.549 kr. + 402.745 kr.) og bliver indreg-
net i jeres økonomiske ramme for 2020 samt 80.549 kr. i jeres økonomi-
ske ramme for 2021 og frem.  
 
Begrundelse 
Vi kan justere den økonomiske ramme, hvis jeres aktiviteter eller om-
kostninger  ændres væsentligt.24  
 
I har oplyst, at Ballerup Kommune har besluttet at opkræve garantiprovi-
sion med tilbagevirkende kraft for årene 2010-2017. 
 

 
24 Jf. ØR-bekendtgørelsens § 14 
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Vi behandler jeres ansøgning som om, at Ballerup Kommune havde op-
krævet garantiprovisionerne i de enkelte år og ikke på én gang med til-
bagevirkende kraft. Hvis kommunen havde opkrævet årligt, ville de fi-
nansielle omkostninger i jeres grundlag have været højere, fordi de ville 
have indeholdt omkostninger til garantiprovision. Vi har derfor lavet en 
beregning af, hvad jeres grundlag ville have været forhøjet med, hvis 
Ballerup Kommune havde opkrævet garantiprovisionen i de enkelte år. 
 
I grundlaget er omkostninger til garantiprovisioner normalt indregnet 
med gennemsnittet af de afholdte omkostninger hertil i 2013-2015. I har 
oplyst, at garantiprovisionerne ville have fordelt sig med 0 kr. i 2013, 
83.170 kr. i 2014 og 77.928 kr. i 2015. I har ydermere oplyst, at 2013 ik-
ke var repræsentativt. I ville derfor have fået indregnet gennemsnittet for 
2014-2015 på 80.549 kr. i jeres grundlag, hvis Ballerup Kommune havde 
opkrævet garantiprovision årligt. Da jeres samlede finansielle omkost-
ninger i grundlaget er 6.352 kr., er det vores vurdering, at de 80.549 kr. 
er en væsentlig ændring i disse omkostninger. 
 
Hvis kommunen havde opkrævet garantiprovision for de enkelte år, ville 
I have haft omkostningerne hertil indregnet i jeres prislofter for årene 
2014-2016. Hvis garantiprovisionen derefter havde været indregnet i je-
res grundlag (ny regulering), havde I haft beløbet indregnet i både jeres 
økonomiske rammer for 2017, 2018 og 2019. I får derfor et engangstil-
læg på 402.745 kr. for de garantiprovisioner I ville have haft indregnet i 
jeres prislofter og økonomiske rammer, hvis kommunen havde opkrævet 
dem. 
 
3. Anlægsprojekter igangsat senest den 1. marts 2016 
I har ansøgt om at få øget jeres økonomiske ramme med et tillæg til an-
lægsprojekter, der var igangsat senest den 1. marts 2016, og som I har af-
sluttet og ibrugtaget i 2017 og 2018.  
  
Det er vores vurdering, at de indberettede anlægsprojekter er tillægsbe-
rettigede. I kan derfor få et tillæg til jeres økonomiske ramme for 2020 
svarende til de årlige lineære afskrivninger for de indberettede anlægs-
projekter, hvilket udgør 581.850 kr., samt jeres årlige finansielle om-
kostninger på 232.061 kr. Dette udgør samlet et tillæg til jeres økonomi-
ske ramme for 2020 på 813.911 kr.  
 
Opgørelsen af jeres tillægsberettigede anlægsprojekter fremgår af fane 9 
i bilag A.  
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9. Tilknyttet virksomhed 

 
I har mulighed for at få overflyttet aktiviteter fra tilknyttet virksomhed til 
hovedvirksomheden. Det indebærer aktiviteter, som før den 1. januar 
2017 var tilknyttet virksomhed efter de tidligere regler, men som i dag 
bliver betragtet som en del af hovedvirksomheden.25 Indtægtsrammerne 
bliver justeret på basis af de indmeldte drifts- og anlægsomkostninger for 
2018. Når aktiviteten er en del af hovedvirksomheden, er den omfattet af 
de generelle krav om effektivisering, der gælder for den økonomiske 
ramme.  
 
Afgørelse 
I har ikke indsendt oplysning om, at I ønsker at overføre aktiviteter fra en 
tilknyttet virksomhed til hovedvirksomheden, hvorfor vi ikke har foreta-
get ændringer i jeres indtægtsramme. 
 
Opgørelsen af jeres tilknyttet virksomhed fremgår af fane 12 i bilag A. 
  

 
25 Jf. ØR-bekendtgørelsens § 19, stk. 2 



18/21 

10. Bortfald eller nedsættelse af omkostninger til mål, 
medfinansiering eller udvidelse 

 
I skal oplyse om det, når omkostninger, der ligger til grund for automa-
tisk videreførte tillæg, enten bliver nedsat eller bortfalder.  
 
I har ikke indsendt oplysning om, at der er sket bortfald eller nedsættelse 
af omkostninger til mål, medfinansieringsprojekter, udvidelse af forsy-
ningsområdet eller håndterede vandmængder.26 
 
Opgørelsen af jeres bortfald fremgår af fane 13 i bilag A.  

 
26 Jf. ØR-bekendtgørelsens § 12, stk. 2 
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11.  Historisk over- eller underdækning 

 
Ved overgangen fra prisloftsreguleringen til den nuværende regulering 
med virkning for 2016 bevarede tidligere udmeldte prislofter deres gyl-
dighed.27  
 
En eventuel resterende historisk over- eller underdækning er indregnet 
frem til og med jeres indtægtsramme for 2020.  
 
Opgørelsen af jeres historiske over- eller underdækning fremgår af fane 
14 i bilag A. 
  

 
27 Jf. ØR-bekendtgørelsens § 29, stk. 4 
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12.  Høringssvar 
 
I har afgivet høringssvar til udkast til afgørelse for de økonomiske ram-
mer 2020-2021. Jeres bemærkning vedrører anlægsprojekter igangsat se-
nest den 1. marts 2016. 
 
Afgørelse 
Det er vores vurdering, at vi kan imødekomme jeres bemærkning. Jeres 
høringssvar har derfor givet anledning til ændringer i jeres afgørelse, 
hvorfor jeres økonomiske ramme for 2020-2021 er korrigeret i forhold til 
den af udkastet udmeldte økonomiske ramme for 2020-2021. Begrundel-
sen følger nedenfor.  
 
I har i jeres høringssvar af 11. oktober 2019 angivet, at I har fejlindberet-
tet fire investeringer idet I har angivet dem som renoveringer i stedet for 
som anlægsprojekter igangsat senest den 1. marts 2016. Jeres bemærk-
ning har givet anledning til ændringer i jeres økonomiske ramme 2020-
2021. 
 
Det er vores vurdering, at de fire anlægsprojekter er tillægsberettigede 
som anlægsprojekter igangsat senest den 1. marts 2016. 
 
I kan derfor få et tillæg til jeres økonomiske ramme for 2020 svarende til 
de årlige lineære afskrivninger for de indberettede anlægsprojekter, hvil-
ket udgør 375.907 kr. 
 
Herefter udgør jeres samlede tillæg til anlægsprojekter igangsat senest 
den 1. marts 2016 813.911 kr.  
 
Anlægsprojekterne fremgår af fane 9 i bilag A. Det samlede tillæg til an-
lægsprojekter fremgår af fane 10 i bilag A. 
 
Som konsekvens er det generelle effektiviseringskrav på anlægsomkost-
ninger højere. Det fremgår af kapitel 3 samt fane 4.2 i bilag A. 
 
Som konsekvens er det individuelle effektiviseringskrav i pct. højere. 
Ændringen fremgår af kapitel 4 samt fane 5 i bilag A. 
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13.  Klagevejledning 
 
Denne afgørelse kan påklages til Konkurrenceankenævnet efter bestem-
melserne i vandsektorlovens kapitel 9.28 En klage til Konkurrenceanke-
nævnet skal indgives skriftligt af de klageberettigede til Forsyningssekre-
tariatet.29  
 
Forsyningssekretariatet sender umiddelbart efter klagefristens udløb kla-
gen til Konkurrenceankenævnet ledsaget af den påklagede afgørelse og 
det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse. Klagefristen er 4 uger 
fra den dag, afgørelsen er meddelt.  
 
De klageberettigede er adressaten for afgørelsen. For så vidt angår 
spørgsmål om natur og miljø er endvidere følgende klageberettigede:  

1) offentlige myndigheder, 
2) lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interes-

se i afgørelsen, og  
3) landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er 

beskyttelse af natur og miljø. 
 
Konkurrenceankenævnet opkræver et gebyr på 5.000 kr. for at behandle 
en klage og fastsætter frist for dets indbetaling. Betalingen sker direkte 
til Konkurrenceankenævnet. 
 
Forsyningssekretariatets afgørelser efter vandsektorloven eller de regler, 
der fastsættes i medfør heraf, kan ikke indbringes for domstolene, før 
Konkurrenceankenævnets endelige afgørelse foreligger.30 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Forsyningssekretariatet 
 
 
 
 
v/ Tone Madsen 
 

 
28 Jf. vandsektorlovens § 26, stk. 2 
29 Jf. vandsektorlovens § 27 
30 Jf. vandsektorlovens § 29, stk. 2 
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