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Høringsnotat til Indberetningsvejledning til økonomiske rammer 2024 

 

Forsyningssekretariatet sendte Indberetningsvejledning til økonomiske 

rammer 2024 (inkl. revisorinstruks- og skabelon til revisorerklæring) og 

Indberetningsvejledning til benchmarking – drikkevand 2024 i høring i 

perioden 9. januar 2023 – 23. januar 2023. Vi har modtaget høringssvar fra 

DANVA, Billund Vand & Energi A/S og SK Forsyning A/S.  

 

Høringssvarene har berørt følgende punkter:  

 

1. Nye skabeloner for tillægsansøgninger (DANVA) 

2. Mulighed for at pulje ansøgninger i skabelon til tillægsansøgnin-

ger (Billund Vand & Energi A/S) 

3. Indberetning af husstandspumper i benchmarkingen (DANVA) 

4. Krav til nødvendighedsnotat fra kommunen i forbindelse med 

skovrejsning for grundvandsbeskyttelse – ikke-påvirkelige om-

kostninger (SK Forsyning A/S) 

 

I det følgende er høringssvarene for ovennævnte punkter gengivet sammen 

med vores kommentarer hertil (anført i kursiv). 

 

1. Nye skabeloner for tillægsansøgninger 

 

DANVA ønsker, at skabelon til tillægsansøgninger samt det tilhørende Ex-

cel-bilag også sendes i høring for at give selskaberne mulighed for at give 

indsigelse og gøre selskaberne fortrolige med skabelonerne, inden indbe-

retningen åbner.   

 

Skabelonerne vil blive lagt på vores hjemmeside, så snart de er klar og 

senest sammen med den endelige indberetningsvejledning til økonomiske 

rammer. Skabelonerne indeholder ikke nye indberetningskrav men har 

alene til formål at gøre indberetning vedr. tillæg lettere for selskaberne. 

Skabelonerne vil derfor ikke komme i høring. Skabelonerne er blevet lagt 

på hjemmesiden sammen med den endelige indberetningsvejledning, og 

kan findes her: https://www.kfst.dk/vandtilsyn/vejledninger/ 

 

2. Mulighed for at pulje ansøgninger i skabelon til tillægsansøgninger 

Billund Vand & Energi A/S efterspørger, at nye skabeloner til tillægsan-

søgninger giver mulighed for at pulje ansøgninger i én samlet skabelon.  

 

Det vil blive muligt at pulje ansøgninger til visse tillæg i én samlet skabe-

lon. 

Dato: 28. februar 2023 

Sag: 22/09667-7 
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3. Indberetning af husstandspumper i benchmarkingen 

 

DANVA foreslår Forsyningssekretariatet at genoverveje definitionen på 

husstandspumper og undersøge, om der kan implementeres en definition, 

der er mere i tråd med selskabernes tekniske definition. Hvis ikke dette er 

muligt, foreslår DANVA, at husstandspumper automatisk flyttes til pum-

pestationer i intervallet 0-10 l/s for at lette administrationsbyrden for spil-

devandsselskaberne. 

 

DANVA angiver, at det på baggrund af præciseringen i indberetningsvej-

ledningen nu fremgår tydeligt, at når kapaciteten for en pumpe er kendt, 

skal pumpen ikke indberettes som en husstandspumpe men som en pum-

pestation opgjort på baggrund af kapacitet (l/s).  

 

DANVA mener, at dette vil medføre, at tidligere indberettede husstands-

pumper generelt vil blive indberettet som små pumpestationer. DANVA 

mener videre, at dette kan medføre en risiko for en skævvridning i bench-

markingen, hvor selskaber med mange husstandspumper systematisk vil 

være mere effektive end selskaber med få husstandspumper. 

 

DANVA angiver, at husstandspumper og små pumpestationer (pumpesta-

tioner 0-10 l/s) i praksis defineres forskelligt, og at spildevandselskaberne 

tidligere har indberettet dem i forskellige kategorier på baggrund af tekni-

ske definitioner.  

 

DANVA angiver, at de gerne indgår i dialog med Forsyningssekretariatet 

om at afsøge mulighederne for en anden definition på husstandspumper. 

 

På baggrund af høringssvaret justerer vi definitionen af husstandspumper 

i indberetningsvejledningen til benchmarkingen. 

 

Vi er altid opmærksomme på vigtigheden af, at vores definitioner til ind-

beretningen er så præcise som muligt. Vi anerkender derfor DANVAs fokus 

på, at definitionerne ikke skal give anledning til fejlindberetninger. 

 

Vi har på baggrund af høringssvaret haft en efterfølgende dialog med 

DANVA, som på baggrund af dialog med spildevandssektoren har bidraget 

med et bud på en justeret definition for husstandspumper:  

 

”En pumpe med kapacitet 0-10 l/s, der betjener én enkelt husstand/ejen-

dom/matrikel, og som ikke har tilknyttet et SRO-anlæg” 

 

På baggrund af dialogen er det vores forståelse, at denne definition i hø-

jere grad er i tråd med den tekniske definition, som spildevandsselskaberne 
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tidligere har indberettet ud fra - og som selskaberne derfor også må for-

modes at have indberettet efter, da costdriveren for pumpestationer blev 

beregnet. 

 

På baggrund af DANVAs input og dialog med selskaberne vurderer vi, at 

denne definition er mere retvisende til brug for indberetningsvejeledningen 

til benchmarkingen. 

 

4. Krav til nødvendighedsnotat fra kommunen i forbindelse med skov-

rejsning for grundvandsbeskyttelse – ikkepåvirkelige omkostninger 

 

SK Forsyning A/S ønsker en uddybning af kravene til kommunes vurde-

ring af nødvendighed af aftaler indgået i forbindelse med køb af arealer i 

henhold til ØR-bekendtgørelsens § 9, stk. 4, nr. 9, jf. stk. 5. SK Forsyning 

vil gerne vide, om kommunen skal tage stilling til købsprisen af de erhver-

vede arealer.   

 

SK Forsyning ønsker desuden at vide, om omkostninger til skovrejsning i 

samarbejde med Naturstyrelsen og kommunen kan indberettes som ikke-

påvirkelige omkostninger, hvis kommunen har vurderet det nødvendigt og 

optimalt med skovrejsning for grundvandsbeskyttelsen i et pågældende 

område. SK Forsyning bemærker i den forbindelse, at skovrejsning i nogle 

tilfælde er en del af samarbejder etableret i medfør af vandforsyningslo-

vens § 52 b. I sådanne tilfælde ender omkostningerne forbundet med skov-

rejsning som en ikke-påvirkelig omkostning, hvorimod dette ikke er tilfæl-

det, hvis der ikke er tale om et vandsamarbejde, jf. vandforsyningslovens 

§ 52 b. SK Forsyning spørger til, om det er kommunens organisering, der 

er afgørende for, hvordan omkostningen behandles. 

 

SK Forsyning mener, at i forhold til benchmarking vil det være hensigts-

mæssigt, at grundvandsbeskyttelse håndteres ens uanset proces.  

 

Kommunalbestyrelsens vurdering af aftalens nødvendighed 

Køb af jord ved indgåelse af frivillige aftaler med en lodsejer kan efter ØR-

bekendtgørelsens § 9, stk. 4, nr. 9, ske enten ved 1) at der indgås en aftale 

om køb af jorden i medfør af vandforsyningslovens § 13 d, eller 2) at kom-

munalbestyrelsen har vurderet det nødvendigt at indgå aftalen for beskyt-

telsen af vandselskabets drikkevandsressourcer, jf. ØR-bekendtgørelsens § 

9, stk. 5. 

Det følger af Energistyrelsens høringsnotat af 6. januar 2020, at kommu-

nalbestyrelsens vurdering af aftalens nødvendighed skal være baseret på 

et fagligt grundlag, og at vurderingen skal dokumenteres over for os. Det 

følger videre, at i kravet om kommunalbestyrelsens vurdering af aftalen 
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ligger, at der skal være en passende balance mellem hensynet til, at vand-

selskaberne kan aftale den nødvendige beskyttelse, og at der er en vis kon-

trol med vandselskabernes aftaler. Derudover følger det, at der ikke er 

fastsat formkrav til kommunens vurdering vedrørende nødvendigheden af 

aftalen for beskyttelsen af vandselskabets drikkevandsressourcer.  

Reglerne indebærer, at kommunalbestyrelsen skal forholde sig til indhol-

det af den pågældende aftale om køb af jord, herunder den aftalte købspris. 

 I skal være opmærksomme på, at hvis den frivillige aftale om køb af jord 

er indgået i medfør af vandforsyningslovens § 13 d, jf. ØR-bekendtgørel-

sens § 9, stk. 5, skal vandselskabet meddele indholdet af den påtænkte af-

tale til kommunalbestyrelsen, hvorefter kommunalbestyrelsen har en frist 

på 2 uger til at reagere, hvis de vil komme med indsigelser mod aftalen. 

Dette følger af vandforsyningslovens § 13 d, stk. 2.  

 

Omkostninger til skovrejsning 

Som en ikke-påvirkelig omkostning kan indregnes vandselskabets betaling 

til ejeren af en ejendom eller indehaveren af andre rettigheder over en 

ejendom for restriktioner i arealanvendelsen efter ØR-bekendtgørelsens § 

9, stk. 4, nr. 9, jf. stk. 5, hvis betingelserne i øvrigt er opfyldt.  

Det følger af Energistyrelsens høringsnotat af 6. januar 2020 punkt 4 ved-

rørende BNBO/beskyttelse af drikkevandsressourcer, at det alene er den 

direkte betaling til grundejeren eller indehaveren af andre rettigheder over 

den pågældende ejendom, der er omfattet af bestemmelsen.  

Omkostninger til skovrejsning er ikke en betaling til grundejeren for køb 

af jord eller for andre restriktioner i arealanvendelsen, og er derfor ikke 

omfattet af ØR-bekendtgørelsens § 9, stk. 4, nr. 9. Omkostningen kan der-

for ikke indberettes som en ikke-påvirkelig omkostning. 

Der kan i stedet ansøges om tillæg til mål efter ØR-bekendtgørelsens § 11, 

stk. 1, for afholdte omkostninger til skovrejsning, hvis betingelserne herfor 

i øvrigt er opfyldt. 

 

Vandsamarbejder 

Vandsamarbejder efter vandforsyningslovens § 52 b vedrører de tilfælde, 

hvor flere vandselskaber indgår vandsamarbejder med henblik på beskyt-

telse af drikkevandsressourcer, jf. bestemmelsen.  

Et samarbejde mellem et vandselskab, en kommune og Naturstyrelsen er 

ikke omfattet af vandforsyningslovens § 52 b. Derfor kan bidrag til sådan 
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et samarbejde ikke indregnes som en ikke-påvirkelig omkostning efter ØR-

bekendtgørelsens § 9, stk. 4, nr. 11. 

 

Benchmarking 

Benchmarkingens formål er at understøtte, at vandselskaberne i fraværet 

af konkurrence udfører deres aktiviteter så effektivt som muligt, så vand-

prisen ikke bliver unødvendigt høj for forbrugere og virksomheder. Til 

dette formål arbejder vi kontinuerligt bl.a. via justering af benchmarking-

modellen for en rimelig sammenligning på tværs af hhv. drikkevands- og 

spildevandsselskaberne. Dette indebærer løbende overvejelser om, hvilke 

aktiviteter og eksterne forhold der gør sig gældende for selskaberne. Dertil 

kommer, at selskaberne har mulighed for at ansøge om at specifikke om-

kostninger til særlige forhold holdes ude af benchmarkingen. Bemærk kri-

terierne for godkendelse af særlige forhold, jf. indberetningsvejledningen 

til benchmarking, afsnit 5.5. 

 


