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Takster 2019 for vand og spildevand  

  

Sagens kerne 
I henhold til vandsektorloven skal HOFOR Vand Albertslund A/S og HOFOR Spildevand 
Albertslund A/S fastsætte takster i overensstemmelse med indtægtsrammen fra 
Forsyningssekretariatet og Kommunalbestyrelsen skal godkende, at taksterne er fastsat i 
overensstemmelse med gældende lovgivning.  
 

Indstilling 
Det indstilles: 
1. at samtlige takster og gebyrer i nærværende indstilling godkendes og herunder  
2. at HOFOR Vand Albertslund A/S takst – vandpris – er 10,92 kr. ekskl. vandafgift og ekskl. 

moms,  
3. at HOFOR Spildevand Albertslund A/S takst – vandafledning – trin 1 jf. trappemodellen er 

32,13 kr. ekskl. moms, samt 
4. at HOFOR Spildevand Albertslund A/S takst – vandafledning – trin 2 jf. trappemodellen er 

25,70 kr. ekskl. moms.   
5. at HOFOR Spildevand Albertslund A/S takst – vandafledning – trin 3 jf. trappemodellen er 

12,85 kr. ekskl. Moms 
 

 
Sagsfremstilling 
I henhold til vandsektorloven skal HOFOR Vand Albertslund A/S og HOFOR Spildevand 
Albertslund A/S, fastsætte takster i overensstemmelse med indtægtsrammen fra 
Forsyningssekretariatet, Konkurrencestyrelsen, hvorefter Kommunalbestyrelsen skal godkende 
taksten.  
  

Bestyrelsernes tiltrådte takster for 2019 for HOFOR Vand Albertslund A/S og HOFOR Spildevand 
Albertslund A/S fremgår af skemaet herunder. 
 
Takster for 2019: 
 

 
 

Takst Takst Takst Takst Takst Takst Ændring
Vandafledningsbidrag 31,2 31,6 28,0 31,50 39,2 32,1 2%
Vandpris 10,8 10,6 15,3 11,55 10,9 10,9 -5%
Vandafgift til staten 5,9 5,9 5,9 6,18 6,2 6,2 0%
Statslig ressourceafgift 0,7 0,4 0,4 0,19 0,2 0,2 0%
Forbrugsafhængige takster 
inkl. afgift inkl. moms 60,58 60,58 61,98 61,78 70,64 61,78 0%

Abonnement inkl. moms 75 75 75 75 75 75 0%
Årsregning for lejlighed med 
forbrug på 85 m³ pr. år

5.157 5.157 5.275 5.258 6.012 5.259 0%

Årsregning for Parcelhus med 
forbrug på 140 m³ per år

8.556 8.556 8.752 8.724 9.965 8.724 0%
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Takstfastsættelsen for 2019 tager udgangspunkt i udmeldte indtægtsrammer fra 
Forsyningssekretariatet.  
 
Den samlede pris fastholdes på niveau med 2018. 
 
Vejbidraget er budgetteret til 458.577 kr.  
 
Yderligere specifikation af budgetterede omkostninger, investeringsbudgetter, nøgletal mv. er 
vedlagt i bilagsmateriale. 
 

De øvrige takster og gebyrer er vedlagt. 
 
Det fremgår af bilagsmaterialet, at takstprovenuet overholder indtægtsrammerne fra 
Forsyningssekretariatet. Taksterne overholder endvidere hvile-i-sig-selv princippet, idet selskaberne 
løbende afvikler over/underdækning. 
 
Tidsplan 
Godkendelse af takster hurtigst muligt. 
 
Bilag 
• Takstbilag for 2019 
• Budgetter og priser HOFOR Albertslund 
• Årsrapport 2017 for HOFOR Spildevand Albertslund A/S  
• Årsrapport 2017 for HOFOR Vand Albertslund A/S 
• Indtægtsramme 2017 for HOFOR Spildevand Albertslund A/S, inkl. bilag 
• Indtægtsramme 2017 for HOFOR Vand Albertslund A/S, inkl. bilag 
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Bilag, takster 
 
Priser på vand og spildevand i Albertslund 2019    
         
Pr. 1. januar 2019 er prisen på vand 61,78 kr. pr. m³.     
Prisen er sammensat af levering og afledning af vand, statsafgifter og moms.    
Desuden betales der for at have en vandmåler.      
 
Priselement           Kr. 
Vandtakst (kr./m3)         10,92 
Vandafgift           6,18 
Statslig afgift til kortlægning af grundvandsressourcer   0,19 
Spildevandstakst         32,13 
Moms           12,36 
I alt            61,78 

        
 
 
Vand 
        
Målerabonnement       
Målerkapacitet   ekskl. moms kr./m³   inkl. moms kr./m³ 
Målerafgift (2×1,5 m3)   80     100   
3 m3     60     75   
5 m3     70     88   
7 m3     100     125   
10 m3     180     225   
15 m3     525     656   
20 m3     250     313   
50 m3     800     1.000   
80 m3     1.950     2.438   
100 m3     3.890     4.863   

        
 

Tilslutningsbidrag 
Der opkræves ét tilslutningsbidrag, som omfatter både omfatter både bidrag til 
forsyningsledningsnettet og selve stikledningen. Tilslutningsbidraget opkræves for indlægning af et 
vandstik på en matrikel som ikke tidligere har haft indlæg af vand. 
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Tilslutningsbidraget fremgår af nedenstående tabel: 
 
Diameter     ekskl. moms   inkl. moms 

32     12.566     15.708   
40     19.634     24.542   
50     30.678     38.347   
63     48.705     60.881   
75     70.072     87.590   
90     99.396     124.245   

110     148.408     185.600   
     

 
For størrelser over 110 mm fastlægges beløbet individuelt efter medgåede omkostninger. 

        
Omlægning og flytning af stik       
Der opkræves følgende for omlægning og flytning af et stik, som allerede er tilsluttet vandforsyningen, 
samt pris for fraskæring af stik som tidligere har været tilsluttet: 
    
Diameter     ekskl. moms   inkl. moms 

32     6.283     7.854   
40     9.816     12.270   
50     15.339     19.174   
63     24.352     30.440   
75     35.036     43.795   
90     49.698     62.122   

110     74.240     92.800   
        
 

Sprinklerafgift        
Sprinklerafgift er en belastningsafgift, der pålægges ejendomme med sprinkleranlæg, uden måler.  
Disse anlæg kræver en meget stor kapacitet af ledningsnettet ud for den pågældende ejendom.  
Der betales efter antal sprinklere og dermed kun for den ekstra kapacitet, som HOFOR skal levere  
som reserve for sprinkleranlægget.      
         
        ekskl. moms (kr.)   inkl. moms (kr.) 
Under 100 sprinklere     1.000     1.250   
Fra 100-999 sprinklere     3.500     4.375   
100 sprinklere og der over   7.000     8.750   
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Spildevand 
 
Såfremt man aftager over 500 m3 skal man betale nedenstående  
 
       
Spildevandstakst for forbruget over 500 m3:    ekskl. moms (kr.) inkl. moms (kr.) 
500-20.000 M3               25,70    32,13   
over 20.000 M3               12,85    16,07   

 

      

        
Priserne gælder for vandforbrug efter måler, skøn eller oppumpet fra egen boring.  
Der opkræves dog ikke betaling for vandafledning for ejendomme, der ikke er tilsluttet  
spildevandsanlæg og virksomheder med et dokumenteret vandforbrug, der ikke afledes.  
Der kan desuden søges om refusion af spildevandstakst for vand, der på grund af ledningsbrud ikke er ledt til kloak. 

 
 
Tilslutningsbidrag 
Tilslutningsbidrag betales som udgangspunkt af ejendomme, der ikke tidligere har været tilsluttet  
eller har betalt tilslutningsbidrag til et offentligt spildevandsanlæg. Tilslutningsbidraget udgør i 2019  
kr. 62.880 kr.  inkl. moms. 
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Gebyroversigt   
   

  Bemærkninger Beløb 
Gebyrer for betalingsrestance     
Betalingsaftale Momsfritaget 100,00 
1., 2. og 3. rykkerskrivelse (pr. stk.) Momsfritaget 100,00 
Inkassoskrivelse, varsel om afbrydelse Momsfritaget 100,00 
Inkassobesøg (forgæves besøg) Momsfritaget 225,00 
Lukkebesøg Momsfritaget 375,00 
Fogedforretning, inkl. retsafgift Momsfritaget 880,00 
Udkørende fogedforretning* Momsfritaget 750,00 
Genåbning Inkl. moms 468,00 
Ekspres udførelse af genåbning m.v. Inkl. moms 337,50 
Gebyrer vedr. aflæsning     
Kontrolaflæsning foretaget af HOFOR Inkl. moms 337,50 
Ekstraordinær aflæsning på kundens foranledning Inkl. moms 337,50 
Gebyr for påmindelse om måleraflæsning Inkl. moms 81,25 
Flyttegebyr ved manglende meddelelse Inkl. moms 375,00 
Gebyr for omskrivning af regning som følge af for sent 
indsendt aflæsning Inkl. moms 62,50 
Rekvirering af duplikationer (regningskopi) Inkl. moms 43,75 
Akkordørbesøg i forbindelse med uberettiget klage. Pr. 
time Inkl. moms 800,00 
Tyverisager, hvor kunden har foretaget indgreb i 
installationen. Pr. time Inkl. moms 1000,00 
Retsfremmøde ved tyverisager. pr. time. Inkl. moms 1000,00 
Gebyrer vedr. måler     
Manglende reaktion ved statistikkontrol  Inkl. moms 100,00 
Forgæves kørsel ved indgået aftale om målerskift  Inkl. moms 375,00 
Måler til test - ingen fejl – eget lab  Inkl. moms Min. (efter str.) kr. 750,00 
Måler til test - ingen fejl – fremmed lab.  Inkl. moms Faktiske omk. til test samt kr. 500,00 
Frostsprængt måler / bortkommen måler Inkl. moms Se separat prisblad for målere 
Ekspres udførelse vedr. opsætning/nedtagning af 
målere/installationer m.v. ved 1 måler/install. Inkl. moms 281,25 
Ved følgende målere/installationer Inkl. moms 143,75 
Vagtudrykning, fejl ligger i dele af anlæg, som ikke 
vedligeholdes af HOFOR Inkl. moms Min. kr. 625,00 

   

*I HOFORs område kører fogeden med taxa som vi skal betale for, hvorfor vores gebyr skal være højre end 
standardgebyr.  
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Orientering til HOFORs bestyrelser vedr. Højesterets afgørelse i sagen om 
vandselskabernes skatte-betaling. 
 
 
Vandsektoren fik i dag torsdag den 8. november kl. 12.00 i Højesteret medhold i 
det, der er kaldt Danmarkshistoriens største skattesag. Sagen handler om den 
skattemæssige værdisætning af vandselskaber og kunne være endt med en 
regning på op til 36 mia. kr. i ekstra skat til vandselskaberne og deres kunder. 
For HOFOR ville regningen være løbet op i en milliard kroner. 

Det er DANVA og Danske Vandværker, der på vegne af medlemmerne sammen 
har anlagt sagen mod SKAT. 
 
HOFOR og resten af vandbranchen betragter dommen i skattesagen som en 
stor sejr. Dommen er ifølge vores advokater klokkeklar og enstemmig fra de syv 
højesteretsdommere: 

• Branchen har fået fuldt medhold i, at SKATs metode ikke er brugbar til 
værdiansættelse af hvile-i-sig-selv selskaber 

• Der er givet en klar vejledning til, hvordan SKAT skal opgøre værdierne i 
overensstemmelse med vores ønsker (POLKA-værdierne skal lægges til 
grund). Herved er sagerne også løst for resten af branchen. 
 

Afgørelsen er således resumeret på Højesterets hjemmeside: 

”Den skattemæssige indgangsværdi af vandselskabers aktiver skal fastsættes efter den 
beregningsmetode, hvorved den såkaldte ”POLKA-værdi” opgøres 

Sagerne angik opgørelse af den skattemæssige indgangsværdi af aktiver, som to kommuner 
havde overdraget til vandselskaber, som kommunerne havde stiftet i forbindelse med udskillelse 
af de kommunale vandforsynings- og spildevandsaktiviteter. Indgangsværdien skulle danne 
grundlag for vandselskabernes skattemæssige afskrivninger på de overdragne aktiver.  

Overdragelsen var omfattet af ligningslovens § 2, og den skattemæssige værdi af de overdragne 
aktiver skulle således fastsættes efter denne bestemmelse. 

Højesteret fandt, at den beregningsmetode, som SKAT (nu Skattestyrelsen) havde anvendt, ikke 
udgjorde et egnet grundlag for at opgøre den skattemæssige værdi af de overdragne aktiver. 

Højesteret udtalte, at det for vandforsynings- og spildevandsvirksomhed gælder, at der påhviler 
selskaberne en forsyningspligt, og at ”hvile i sig selv”-princippet indebærer, at der ikke kan tjenes 
penge på aktiviteterne. Højesteret fandt på denne baggrund, at det afgørende for den 
skattemæssige værdiansættelse af aktiverne måtte være, hvilken værdi aktiverne måtte skønnes 
at have haft for vandselskaberne. Højesteret fandt, at den beregningsmetode, hvorved den 
regulatoriske værdi opgøres som et gennemsnit af den nedskrevne genanskaffelsesværdi og den 
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nedskrevne anskaffelsesværdi (den såkaldte POLKA-værdi), er et rimeligt udtryk for, hvorledes 
aktivernes værdi efter ligningslovens § 2 bør fastsættes.  

Højesteret havde ikke fornødent grundlag for at fastslå, hvad POLKA-værdien ville udgøre i 
forbindelse med kommunernes overdragelse af aktiver i de konkrete sager. Sagerne blev som 
følge heraf hjemvist til Skattestyrelsen til fornyet behandling. 

Landsretten var kommet til et andet resultat.” 

 
 
https://www.danva.dk/nyheder/2018/hoejesteret-giver-vandselskaber-medhold-
mod-skatteministeriet/ 
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Afgørelse om økonomiske rammer for 2019-2020 

 
 

Indledning 

I er omfattet af vandsektorloven
1
, og derfor skal I have fastsat en øko-

nomisk ramme. 

 

Driver I et vandselskab med både vandforsyningsaktiviteter og spilde-

vandsaktiviteter, fastsætter vi en økonomisk ramme for hver forsyning-

sart. Den økonomiske ramme udmeldes som en samlet indtægtsramme.  

 

Afgørelse 

Vi har fastsat en økonomisk ramme, der udgør de samlede, årlige ind-

tægter, som I må opkræve i 2019 og 2020.
2
 

 

I 2019 udgør jeres indtægtsramme:  22.831.366 kr.  

 

I 2020 udgør jeres indtægtsramme:  22.788.233 kr.  

 

Indtægtsrammen er opgjort inklusive afgifter men eksklusive moms. 

 

Begrundelsen finder I på de følgende sider. 

  

 
1
 Jf. lov nr. 469 af 12/06/2009 med senere ændringer (vandsektorloven) § 2, stk. 1 

2
 Jf. vandsektorlovens § 6, stk.1 

Den 10. oktober 2018 

Sag nr. 18/07145 
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Sagsfremstilling 

 

I har i indberetningsperioden den 1. marts 2018 – 15. april 2018 indbe-

rettet en række oplysninger til brug for fastsættelsen af jeres økonomiske 

rammer for 2019 og 2020.
3
 

 

Vi har på baggrund af jeres indsendte oplysninger udarbejdet et udkast til 

afgørelse. 

 

Nedenfor kan I se resultatet af kontrollen samt eventuelle tillæg eller fra-

drag i den økonomiske ramme. I kan læse nærmere herom i de vedlagte 

bilag. 

 

Udkastet til afgørelsen er sendt i høring den 4. september 2018 med hø-

ringsfrist den 18. september 2018. 

 

I har afgivet høringssvar den 12. september 2018. I har bemærkninger 

vedrørende de videreførte omkostninger fra 2018-rammen. 

 

Jeres bemærkninger behandles i kapitlet Begrundelse. 

  

 
3
 Jf. bkg. nr. 938 af 28/06/2018 (ØR-bekendtgørelsen) § 17, stk. 2 og 3 
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Begrundelse 

 

Vi har fastsat jeres økonomiske ramme med hjemmel i vandsektorloven 

samt ØR-bekendtgørelsen. 

 

I har indberettet en årlig debiteret vandmængde på over 800.000 m
3
. Det 

betyder, at vi skal fastsætte en indtægtsramme
4
 for jer, og at I samtidig er 

omfattet af den totaløkonomiske benchmarking
5
.  

 

Indtægtsrammen udgør en beløbsmæssig grænse for jeres samlede ind-

tægter og er opgjort på baggrund af jeres samlede omkostninger til ind-

vinding, behandling, transport og levering af vand mod betaling, herun-

der også salg af vand til andre vandselskaber.
6
  

 

Afgørelsen om jeres indtægtsramme for 2019 og 2020 er delt op, så be-

grundelsen for de fastsatte beløb fremgår af de følgende afsnit, mens sel-

ve beregningen af indtægtsrammen fremgår af bilag A.  

 

Høringssvar om de videreførte omkostninger i 2018-rammen 

I har i jeres høringssvar af 12. september 2018 angivet, at de videreførte 

omkostninger fra 2018-rammen ikke stemmer overens med omkostnin-

gerne i fane 3 i afgørelsens bilag A.  

 

Der er forskel i niveauet, fordi fradraget for den historiske overdækning 

er fratrukket i jeres statusmeddelelse for 2018, mens den ikke er fratruk-

ket i fane 3 i bilag A. Det bliver den i fane 2.1 i bilag A.  

 

De videreførte omkostninger fra jeres økonomiske ramme for 2018 på 

24.991.340 kr. i fane 3 i bilag A er eksklusiv fradrag for historisk over-

dækning på 1.617.468 kr. I statusmeddelelsen for den økonomiske ram-

me for 2018 var omkostningerne 23.373.872 kr. inklusiv fradraget. Det 

er en forskel på 1.617.468 kr., hvilket præcist er niveauet for jeres histo-

riske overdækning, som fremgår af fane 8 i bilag A. 

 

Vi har på denne baggrund ikke foretaget ændringer i jeres økonomiske 

ramme. 

 

  

 
4
 Jf. ØR-bekendtgørelsens § 4 

5
 Jf. ØR-bekendtgørelsens § 6 

6
 Jf. ØR-bekendtgørelsens § 1, stk. 2 
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Oversigt over jeres økonomiske ramme for 2019 

 

 

Oversigt over den økonomiske ramme         

Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2018 10.571.255 kr.     

Korrektion af grundlag - Drift -20.518 kr.     

Korrektion af grundlag - Anlæg 93.719 kr.     

Nye tillæg - Drift 0 kr.     

Nye tillæg - Anlæg 109.586 kr.     

Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Drift 0 kr.     

Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Anlæg 0 kr.     

Prisudvikling i kr. 181.743 kr.     

Individuelt effektiviseringskrav -213.747 kr.     

Generelt effektiviseringskrav - Drift -132.225 kr.     

Generelt effektiviseringskrav - Anlæg -39.746 kr.     

Omkostninger i alt 10.550.066 kr. 10.550.066 kr. 

Ikke-påvirkelige omkostninger         

Ikke-påvirkelige omkostninger 13.802.467 kr. 13.802.467 kr. 

Korrektion af den økonomiske ramme for 2018         

Korrektion af forkert prisfremskrivning af ikke-påvirkelige om-

kostninger i ØR2018 73.546 kr. 73.546 kr. 

Historisk over- eller underdækning         

Tillæg/fradrag for historisk over- eller underdækning -1.617.468 kr. -1.617.468 kr. 

Korrektion og kontrol med overholdelse af indtægtsrammer         

Tillæg/fradrag for korrektion og kontrol 22.755 kr. 22.755 kr. 

Økonomisk ramme for 2019     22.831.366 kr. 
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Oversigt over jeres økonomiske ramme for 2020 

 

 

Oversigt over den økonomiske ramme         

Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2019 10.550.066 kr.     

Prisudvikling i kr. 178.296 kr.     

Individuelt effektiviseringskrav -209.693 kr.     

Generelt effektiviseringskrav - Drift -131.771 kr.     

Generelt effektiviseringskrav - Anlæg -40.067 kr.     

Omkostninger i alt 10.346.832 kr. 10.346.832 kr. 

Ikke-påvirkelige omkostninger         

Ikke-påvirkelige omkostninger 14.035.729 kr. 14.035.729 kr. 

Historisk over- eller underdækning         

Tillæg/fradrag for historisk over- eller underdækning -1.617.468 kr. -1.617.468 kr. 

Korrektion og kontrol med overholdelse af indtægtsrammer         

Tillæg/fradrag for korrektion og kontrol 23.140 kr. 23.140 kr. 

Økonomisk ramme for 2020     22.788.233 kr. 
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Grundlag i jeres økonomiske ramme 

 

Vi foretog en korrektion af jeres grundlag, som blev oplyst, men ikke 

indregnet, i forbindelse med jeres statusmeddelelse for 2018. Korrektio-

nen vedrørte planlagte investeringer for 2016 og budgetterede omkost-

ninger til miljø- og servicemål i 2016.  

 

Det korrigerede grundlag bliver indregnet i jeres økonomiske ramme for 

2019.
7
 

 

Opgørelsen af jeres korrigerede grundlag fremgår af jeres bilag B, som er 

fremsendt sammen med jeres statusmeddelelse for 2018. 

 

  

 
7
 Jf. ØR-bekendtgørelsens § 17, stk. 7 
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Tilpasning af ikke-påvirkelige omkostninger 

 

Vi foretager en tilpasning i forhold til den tidligere opgørelse af jeres ik-

ke-påvirkelige omkostninger. 

 

Tilpasningen af jeres økonomiske ramme for 2017 har medført et tillæg 

på 71.122 kr. 

 
Tilpasningen indregnes i jeres økonomiske ramme for 2019 og fremgår 

af fane 2.1 i bilag A. 
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Ikke-påvirkelige omkostninger 

 

I har mulighed for at få indregnet ikke-påvirkelige omkostninger i jeres 

økonomiske ramme.
8
 Jeres ikke-påvirkelige omkostninger bliver hvert år 

justeret. 

 

Ændring i jeres ikke-påvirkelige omkostninger 

I har indberettet ikke-påvirkelige omkostninger. Vi har vurderet, at de 

ikke-påvirkelige omkostninger kan godkendes.   

 

Efter en samlet opgørelse er jeres ikke-påvirkelige omkostninger 

13.347.509 kr. 

 

Vi har indregnet de ikke-påvirkelige omkostninger i jeres økonomiske 

ramme for 2019. 

 

Opgørelsen af jeres ikke-påvirkelige omkostninger fremgår af fane 5 i bi-

lag A.  

 

 

 

  

 
8
 Jf. ØR-bekendtgørelsens § 9, stk. 4 
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Individuelt effektiviseringskrav 

 

Vi offentliggør hvert år grænsen for, hvornår et vandselskab betragtes 

som effektivt. Resultatet og benchmarkingmodellen er offentliggjort på 

www.kfst.dk/vandtilsyn.
9
  

 

I har under den totaløkonomiske benchmarking opnået en effektivitet, 

som er lavere end den offentliggjorte grænse. Vi har derfor korrigeret je-

res indtægtsrammer med et individuelt effektiviseringskrav.
10

 

 

Vi fastsætter det individuelle effektiviseringskrav på baggrund af det be-

regnede effektiviseringspotentiale i den totaløkonomiske benchmarking. 

 

Særlige forhold 

I har ikke søgt om særlige forhold. 

 

Costdriver-sammensætning 

Vi har analyseret betydningen af jeres sammensætning af costdrivere i 

forhold til beregningen af det individuelle effektiviseringspotentiale. 

 

Det er vores vurdering, at I har en særlig sammensætning af costdrivere, 

som giver anledning til en reduktion af jeres effektiviseringspotentiale. 

En beskrivelse af costdriver-analysen og resultaterne fremgår af bilag 1 

og 5 i modelpapiret om benchmarkingen for 2019. 

 

Opgørelsen af jeres individuelle effektiviseringskrav fremgår af fane 6 i 

bilag A. Af bilag C fremgår de gennemførte investeringer i 2010-2017, 

som indgår i benchmarkingen. 

 

  

 
9
 https://www.kfst.dk/vandtilsyn/benchmarking/økonomiske-rammer-modelbeskrivelse-

og-resultater/benchmarking-2019 
10

 Jf. ØR-bekendtgørelsens § 9, stk. 1, 1. pkt.  

https://www.kfst.dk/vandtilsyn/benchmarking/økonomiske-rammer-modelbeskrivelse-og-resultater/benchmarking-2019
https://www.kfst.dk/vandtilsyn/benchmarking/økonomiske-rammer-modelbeskrivelse-og-resultater/benchmarking-2019
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Generelt effektiviseringskrav 

 

Vi har korrigeret jeres økonomiske ramme med et generelt effektivise-

ringskrav på jeres driftsomkostninger og jeres anlægsomkostninger.  

 

Det generelle effektiviseringskrav på jeres driftsomkostninger udgør to 

procent af de driftsomkostninger, der indgår i jeres indtægtsramme for 

2017.
11

 

 

Det generelle krav på jeres anlægsomkostninger udgør en procentdel af 

de anlægsomkostninger, som indgår i indtægtsrammen for 2017.
12

 Vi har 

beregnet procentdelen på baggrund af produktivitetsudviklingen.
13

  

 

Opgørelsen af jeres generelle effektiviseringskrav fremgår af fane 7 i bi-

lag A. 

 

  

 
11

 Jf. ØR-bekendtgørelsens § 9, stk. 1, 2. pkt. 
12

 Jf. ØR-bekendtgørelsens § 9, stk. 1, 3. pkt. 
13

 Jf. ØR-bekendtgørelsens § 10, stk. 2. Selve beregningen af produktivitetsudviklingen 

fremgår af ”Pris- og produktivitetsudvikling”, som er tilgængelig på vores hjemmeside: 

https://www.kfst.dk/vandtilsyn/økonomiske-rammer/analyser 



12/16 

 

Historisk over- eller underdækning 

 

Ved overgangen til den nye regulering bevarer de tidligere udmeldte 

prislofter deres gyldighed.
14

 Vi har indregnet en eventuel resterende hi-

storisk over- eller underdækning frem til og med 2020.  

 

Opgørelsen af jeres historiske over- eller underdækning fremgår af fane 

8 i bilag A. 

 

  

 
14

 Jf. ØR-bekendtgørelsens § 29, stk. 4 
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Kontrol med overholdelse af jeres økonomiske ramme for 
2017 

 

Vi har kontrolleret, om I har overholdt indtægtsrammerne i kontrolperio-

den. Kontrolperioden indeholder jeres prisloft for 2016 og jeres økono-

miske ramme for 2017. Jeres prisloft for 2016 og jeres økonomiske 

ramme for 2017 er kontrolleret særskilt. 

 

I har samlet set fået et tillæg for korrektion af budgettal samt kontrol med 

overholdelse af indtægtsrammen i prisloft 2016 (KorPL16). Beløbene 

fremgår af tabel 2, fane 9 i bilag A. Den del af tillægget for KorPL16, 

som I ikke har anvendt i 2017, bliver indregnet i jeres økonomiske ram-

me for 2019 og 2020.
15

 

 

I har opkrævet flere indtægter end jeres indtægtsramme i 2017 tillod, 

hvilket I gerne måtte, da I har fået tillæg for KorPL16. Da I ikke har op-

krævet hele tillægget for KorPL16, får I indregnet den del af tillægget, 

som I ikke har anvendt i 2017. Tillægget bliver fordelt ligeligt på årene 

2019 og 2020. 

 

Tillægget udgør 44.010 kr. 

 

Opgørelsen fremgår af fane 9 i bilag A. 

 

  

 
15

 Jf. ØR-bekendtgørelsens § 19, stk. 6 
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Tillæg 

 
I har i indberetningen til den økonomiske ramme for 2019 ansøgt om 

følgende tillæg: 

 

1. Anlægsprojekter igangsat inden 1. marts 2016 

 

1. Anlægsprojekter igangsat inden 1. marts 2016 

I har ansøgt om at få øget jeres økonomiske ramme med et tillæg til an-

lægsprojekter, der var igangsat inden 1. marts 2016, og som I har afslut-

tet og ibrugtaget i 2017.  

  

Det er vores vurdering, at de indberettede anlægsprojekter er tillægsbe-

rettigede, og I kan derfor få et tillæg til jeres økonomiske ramme for 

2019 svarende til de årlige lineære afskrivninger for de indberettede an-

lægsprojekter, hvilket udgør 107.765 kr.  

 

I kan se en opgørelse over jeres tillægsberettigede anlægsprojekter i bilag 

A, fane 10. 

 

Opgørelsen af jeres tillæg fremgår af fane 11 i bilag A. 
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Bortfald eller nedsættelse af omkostninger til mål, medfi-
nansiering eller udvidelse 

 

I har ikke indsendt oplysning om, at der er sket bortfald eller nedsættelse 

af omkostninger til mål, medfinansiering eller udvidelse.
16

  

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Forsyningssekretariatet 

 

 

 

 

v/ Tone Madsen 

  

 
16

 Jf. ØR-bekendtgørelsens § 12, stk. 2 
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Klagevejledning 

 

I kan påklage denne afgørelse til Konkurrenceankenævnet efter bestem-

melserne i vandsektorlovens kapitel 9.
17

 En klage til Konkurrenceanke-

nævnet skal I indgive skriftligt til Forsyningssekretariatet.
18

  

 

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 fire 

uger fra den dag, hvor 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 bliver fastsat i medfør heraf, kan I ikke indbringe for domstolene, før 

Konkurrenceankenævnets endelige afgørelse foreligger.
19

 

 

 
17

 Jf. vandsektorlovens § 26, stk. 2 
18

 Jf. vandsektorlovens § 27 
19

 Jf. vandsektorlovens § 29, stk. 2 



 

HOFOR Spildevand Albertslund A/S 

Ørestads Boulevard 35 

2300 København S. 

 

 

 
Statusmeddelelse 

 
 

I modtog i 2017 økonomiske rammer for 2018-2019. Derfor skal I ikke 

have nye økonomiske rammer i år. I stedet modtager I denne meddelelse, 

der på baggrund af jeres indberettede oplysninger i år gør status i forhold 

til overholdelsen af jeres økonomiske ramme for 2017. Denne meddelel-

se angiver også, hvorvidt I har fået et nyt tillæg til den økonomiske 

ramme.
1
 

 

Nedenfor kan I se resultatet af kontrollen samt eventuelle tillæg eller fra-

drag i den økonomiske ramme. I kan læse nærmere herom i de vedlagte 

bilag. 

 

  

 
1
 Jf. bkg. nr. 938 af 28/06/2018 (ØR-bekendtgørelsen) § 17, stk. 2 og 3 

Den 29. august 2018 

Sag nr. 18/07139 
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Oversigt over jeres økonomiske rammer 

 
I nedenstående tabeller kan I se, hvad jeres samlede indtægtsramme in-

klusive tillæg eller fradrag for årene 2019 – 2020 er opgjort til. Året 

2020 er alene vejledende. 

 

Opgørelsen fremgår af fanerne 2.1-2.2 i bilag A. 
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Oversigt over jeres økonomiske ramme for 2019 

 

 

Oversigt over den økonomiske ramme         

Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2018 35.055.972 kr.     

Nye tillæg - Drift 0 kr.     

Nye tillæg - Anlæg 538.710 kr.     

Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Drift 0 kr.     

Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Anlæg 0 kr.     

Prisudvikling i kr. 622.584 kr.     

Individuelt effektiviseringskrav 0 kr.     

Generelt effektiviseringskrav - Drift -138.969 kr.     

Generelt effektiviseringskrav - Anlæg -512.688 kr.     

Omkostninger i alt 35.565.607 kr. 35.565.607 kr. 

Periodevise driftsomkostninger         

Periodevise driftsomkostninger under prisloftsbekendtgørelsen 1.239.760 kr.     

Effektiviseringskrav til periodevise driftsomkostninger -24.795 kr.     

Periodevise driftsomkostninger i alt 1.214.964 kr. 1.214.964 kr. 

Ikke-påvirkelige omkostninger         

Ikke-påvirkelige omkostninger 13.269.137 kr.     

Tilbagebetaling af vejbidrag 0 kr.     

Medfinansiering efter prisloftbekendtgørelsen  259.554 kr.     

Ikke-påvirkelige omkostninger i alt 13.528.691 kr. 13.528.691 kr. 

Korrektioner         

Korrektion af periodevise driftsomkostninger 959.166 kr.     

Korrektion af tidligere godkendte klima -267.256 kr.     

Korrektion af forkert prisfremskrivning af ikke-påvirkelige 

omkostninger i ØR2018 45.817 kr.     

Korrektioner i alt 737.727 kr. 737.727 kr. 

Historisk over- eller underdækning         

Tillæg/fradrag for historisk over- eller underdækning 0 kr. 0 kr. 

Økonomisk ramme for 2019     51.046.991 kr. 
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Oversigt over jeres vejledende økonomiske ramme for 
2020 

 

 

Oversigt over den økonomiske ramme 

Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2019 35.565.607 kr.     

Prisudvikling i kr. 601.059 kr.     

Individuelt effektiviseringskrav 0 kr.     

Generelt effektiviseringskrav - Drift -138.492 kr.     

Generelt effektiviseringskrav - Anlæg -251.722 kr.     

Omkostninger i alt 35.776.452 kr. 35.776.452 kr. 

Periodevise driftsomkostninger 

Periodevise driftsomkostninger under prisloftsbekendtgørelsen 1.303.682 kr.     

Effektiviseringskrav til periodevise driftsomkostninger -26.074 kr.     

Periodevise driftsomkostninger i alt 1.277.608 kr. 1.277.608 kr. 

Ikke-påvirkelige omkostninger 

Ikke-påvirkelige omkostninger 13.493.386 kr.     

Tilbagebetaling af vejbidrag 0 kr.     

Medfinansiering efter prisloftbekendtgørelsen  259.915 kr.     

Ikke-påvirkelige omkostninger i alt 13.753.301 kr. 13.753.301 kr. 

Historisk over- eller underdækning 

Tillæg/fradrag for historisk over- eller underdækning 0 kr. 0 kr. 

Kontrol med overholdelse af den økonomiske ramme for 2017 

Fradrag for kontrol med overholdelse af indtægtsrammen 0 kr. 0 kr. 

Økonomisk ramme for 2020     50.807.361 kr. 

 

 

  



6/11 

Korrektion og tilpasning 

 

Ved overgangen til den nye regulering bevarer de tidligere udmeldte af-

gørelser deres gyldighed.
2
 Vi har derfor foretaget en korrektion af de 

budgetterede omkostninger i jeres økonomiske ramme for 2017. Derud-

over foretages der en tilpasning i forhold til den tidligere opgørelse af je-

res ikke-påvirkelige. 

 

Driftsomkostninger til medfinansiering af klimatilpasningsprojekter 

Vi har på baggrund af jeres indberettede reguleringsregnskab for året 

2017 samt den tilhørende underskrevne revisorerklæring af 13. april 

2018 godkendt jeres faktiske omkostninger til medfinansiering af klima-

tilpasningsprojekter i 2017. 

 

Korrektionen af jeres økonomiske ramme for 2017 har medført et fradrag 

på -258.447 kr. 

 

Korrektionen indregnes i jeres økonomiske ramme for 2019 og fremgår 

af fane 2.1 i bilag A. 

 

Periodevise driftsomkostninger godkendt efter prislofts-

reguleringen
3
 

I har i tidligere prislofter fået godkendt tillæg til forventede periodevise 

driftsomkostninger.
4
  

 

Der skal i år ikke foretages en korrektion af forskellen mellem de tidlige-

re godkendte tillæg og de faktisk indberettede omkostninger. I har imid-

lertid indberettet faktiske periodevise driftsomkostninger for 2017. På 

baggrund af denne indberetning, modtager I et tillæg for jeres faktisk af-

holdte periodevise driftsomkostninger.  

 

Tilpasning af ikke-påvirkelige omkostninger som følge af forkert 

prisfremskrivning 

Tilpasningen af jeres økonomiske ramme for 2017 har medført et tillæg 

på 44.307 kr. 

 
Tilpasningen indregnes i jeres økonomiske ramme for 2019 og fremgår 

af fane 2.1 i bilag A. 
  

 
2
 Jf. ØR-bekendtgørelsen § 27, stk. 4 

3
 Jf. prisloftsbekendtgørelsens § 8, stk. 2, nr. 1 

4
 Jf. prisloftsbekendtgørelsens § 8, stk. 2, nr. 1 
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Ikke-påvirkelige omkostninger 

 

I har mulighed for at få indregnet ikke-påvirkelige omkostninger i jeres 

økonomiske ramme.
5
 Jeres ikke-påvirkelige omkostninger bliver hvert år 

justeret. 

 

Ændring i jeres ikke-påvirkelige omkostninger 

I har indberettet ikke-påvirkelige omkostninger. Vi har vurderet, at de 

ikke-påvirkelige omkostninger kan godkendes.   

 

Efter en samlet opgørelse er jeres ikke-påvirkelige omkostninger 

13.091.313 kr. inklusiv jeres omkostning på 259.554 kr.er til medfinan-

siering efter prisloftbekendtgørelsen 

 

Vi har indregnet de ikke-påvirkelige omkostninger i jeres økonomiske 

ramme for 2019. 

 

Opgørelsen af jeres ikke-påvirkelige omkostninger fremgår af fane 4 i bi-

lag A.  

 

 

 

  

 
5
 Jf. ØR-bekendtgørelsens § 9, stk. 4 
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Kontrol med overholdelse af jeres økonomiske ramme for 
2017 

 

Vores kontrol viser, at I har overholdt jeres økonomiske ramme for 2017 

med 12.696.360 kr.  

 

Da I er midt i en reguleringsperiode, har denne kontrol ingen betydning 

for jeres økonomiske ramme. Først i 2019 vil vi opgøre, hvorvidt I sam-

let set har overholdt jeres kontrolperiode, som løber fra 2017-2018. Hvis 

I ikke har overholdt kontrolperioden, vil I få et fradrag indregnet i den 

næste reguleringsperiode fra 2020-2021.
6
 

 

Da I ikke har opkrævet jeres fulde indtægtsramme for 2017, har I mulig-

hed for at opkræve denne difference i et senere år i kontrolperioden eller 

det sidste år i reguleringsperioden. I har derfor mulighed for at opkræve 

differencen i 2018. Hvis I ikke opkræver differencen fra 2017 i 2018, 

kan I ikke overføre den til en ny kontrolperiode.
7
 

 

Opgørelsen af, om I har overholdt jeres økonomiske ramme for 2017, 

fremgår af fane 7 i bilag A. 

 

  

 
6
 Jf. ØR-bekendtgørelsens § 17, stk. 7 

7
 Jf. ØR-bekendtgørelsens § 17, stk. 6 
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Tillæg 

 

I har i indberetningen til den økonomiske ramme for 2019 ansøgt om 

følgende tillæg: 

 
1. Anlægsprojekter igangsat inden 1. marts 2016 

 

1. Anlægsprojekter igangsat inden 1. marts 2016 

I har ansøgt om at få øget jeres økonomiske ramme med et tillæg til an-

lægsprojekter, der var igangsat inden 1. marts 2016, og som I har afslut-

tet og ibrugtaget i 2017.  

  

Det er vores vurdering, at I opfylder betingelserne for at få tillæg hertil. 

  

Jeres tillæg udgør 529.757 kr., og bliver indregnet i jeres økonomiske 

ramme for 2019. 

  

I kan se en opgørelse over jeres tillægsberettigede anlægsprojekter i bilag 

A, fane 8. 

 

I kan læse nærmere om vores begrundelse i bilag B. Opgørelsen af jeres 

tillæg fremgår af bilag A, fane 9.  
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Bortfald eller nedsættelse af omkostninger til mål, medfi-
nansiering eller udvidelse 

 

I har ikke indsendt oplysning om, at der er sket bortfald eller nedsættelse 

af omkostninger til mål, medfinansiering eller udvidelse.
8
 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Forsyningssekretariatet 

 

 

 

 

v/ Tone Madsen 

  

 
8
 Jf. ØR-bekendtgørelsens § 12, stk. 2 
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Klagevejledning 

 

I kan påklage denne afgørelse til Konkurrenceankenævnet efter bestem-

melserne i vandsektorlovens kapitel 9.
9
 En klage til Konkurrenceanke-

nævnet skal I indgive skriftligt til Forsyningssekretariatet.
10

  

 

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 fire 

uger fra den dag, hvor 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 bliver fastsat i medfør heraf, kan I ikke indbringe for domstolene, før 

Konkurrenceankenævnets endelige afgørelse foreligger.
11

 
 

 
9
 Jf. vandsektorlovens § 26, stk. 2 

10
 Jf. vandsektorlovens § 27 

11
 Jf. vandsektorlovens § 29, stk. 2 
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