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Marts 2016  Sept. 2016 

Bek. Bek ændring 

TOTEX-BM-Model (høring) 

PBM – Bek (høring) 

Udk. afgørelser  → 

Implementering:  

Høringer, dialog og bekendtgørelsesændringer 

 

• Tilslutningsbidrag 

• Planlagte og delvist gennemførte aktiviteter 

• Tilbagebetaling af vejbidrag 

• Grundlaget for de nye rammer 

• Rum for ny-investering  og ”gummiparagraffen” 

• Bekendtgørelsesændringer i øvrigt 

• TA-vejledning og -bekendtgørelse 

Informationsaktiviteter: 

• Overførsel fra TA til hovedaktivitet 

• Tillæg til medfinansieringsprojekter, 

hvor selskabet står for driften 

• Gratis infomøder 

 

 



DANVA 
Dansk Vand- og  
Spildevandsforening 

Bekendtgørelser under revision 
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Tilslutningsbidrag 

Problemstilling Tilslutningsbidrag indregnes som del af de primære indtægter 

• Svingende takster 

• Manglende tillæg = ekstra effektiviseringskrav 

• Begrænser øvrige investeringer 

 

DANVA aktivitet Dialog med Energistyrelsen og Forsyningssekretariatet med henvisning til 

lovens formål om stabile takster 

 

Forventninger  til løsning 

 

Dels, at der gives mulighed for periodisering af tilslutningsbidrag, så 

indtægterne kommer til at følge afskrivningsperioden på investeringen. 

Dels at der gives tillæg for udvidelse af forsyningsområdet, således at 

indtægtsrammen forhøjes. Der kan ske akkumulering og 

væsentlighedsgrænsen fastsættes max. til samme niveau som mål.  

 

Uafklarede Væsentlighedsgrænsen er ikke endeligt fastlagt. 
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Planlagte/igangsatte aktiviteter 

Problemstilling Tillæg  givet til igangværende og planlagte projekter bortfaldt, hvis ikke 

projektet blev afsluttet inden 31.12. 2016. 

 

DANVA aktivitet Dialog med Energistyrelsen og Forsyningssekretariatet med 

henvisning til ministerens udtalelser ifm. DANVAs spørgsmål til 

lovforslaget og høringsnotatet om bekendtgørelsen.  

 

Forventninger til løsninger Ændring af bekendtgørelsen med overgangsordning: 

• Tillæg til anlægsprojekter igangsat senest 1. marts 2016 og taget i 

brug senest 31. december 2019. 

• Indberetningsfrist  for sådanne projekter senest 15. december 2016 

og efterfølgende anmodning om tillæg senest 15 april 2020. 

• Ikke tillæg til driftsomkostninger. 

 

Uafklarede Bl.a. fortolkning af hvornår en investering er igangsat. 
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Tilbagebetaling af vejbidrag 

Problemstilling Krav fra kommuner om tilbagebetaling af vejbidrag i forlængelse af 

Højesterets dom af 16. februar 2016.  

 

DANVA aktivitet Dialog med Energistyrelsen og Forsyningssekretariatet om, hvorledes 

der skabes plads under de økonomiske rammer til tilbagebetaling, 

herunder hvordan der kan ske en udjævning af tilbagebetalingen. 

 

Forventninger til løsninger Ændring af bekendtgørelsen i forhold til den konkrete situation: 

• Midlertidigt tillæg til tilbagebetaling af vejbidrag inkl. 

renteomkostninger, hvor forpligtelsen er en følge af højesterets dom 

og kravet kan dokumenteres (ikke forældet og iøvrigt berettiget). 

• Det givne tillæg er undtaget fra effektiviseringskrav. 

 

Uafklarede Den endelige formulering og dermed rækkevidden er ukendt. 
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Rum for investeringer og ”gummiparagraffen”, §11 stk. 6 

Problemstilling Med den nye økonomiske regulering fastfryses investeringsniveauet. 

Samtidig blev gummiparagraffen, der skulle afhjælpe manglende 

likviditet fjernet i høringsudkastet til bekendtgørelsen om økonomiske 

rammer. Gummiparagraffen er genindført, men der lægges op til en 

restriktiv fortolkning af bestemmelsen. 

 

DANVA aktivitet DANVA påpegede i sit høringsarbejde problematikken omkring 

fjernelsen af bestemmelsen og risikoen for, at nødvendige investeringer 

ikke ville kunne gennemføres.  

 

Dialog med Energistyrelsen og Forsyningssekretariatet med henvisning 

til ministerens udtalelser ifm. DANVAs spørgsmål til lovforslaget og 

høringsnotatet om bekendtgørelsen.  

 

Forventninger til løsninger  Seneste optagne emne så ikke klarlagt. 

 

Uafklarede Flere forhold 
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Forventning om øvrige bekendtgørelsesændringer 

• Genanbringelse af indtægter 
• Ved genanbringelse af indtægter fra salg af større aktiver, fast ejendom eller andre 

formuegoder (over en vis grænse) i et tilsvarende aktiv indenfor samme 
reguleringsperiode undtages for medregning som indtægt.  

 
• Vandindvindinger, der er søgt tilladelse til inden 1. marts 2016 

• Tillæg til nødvendige renoveringer og investering i boringer, råvandsledninger, 
vandværker m.v. 

 
• Driftsunderskud 

• Mulighed for forhøjelse af ramme i et eller to år indenfor 4-årig periode til dækning af 
driftsunderskud – lang række kriterier for at få tillæg. 

• Modsvares af tilsvarende reduktion senere i den 4 årige periode. 
• Overgangsordning. 

 
• Fusioner indberettet efter 1. marts 2016 

• Behandles i.fm. fastsættelsen af de økonomiske rammer. 
 

• Ændringer forventes i høring i september – ikrafttræden ultimo september 
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Grundlag for nye økonomiske rammer – i øvrigt 

Høringssvar afgivet 15. juni 2016. 

 Emne DANVA indspil 

Driftsomkostninger • FADOMAX- tilgang over periode 2013-2015 

 

Finansielle omkostninger • Den beregnede årlige renteomkostning på låneporteføljen 

ultimo året. 

• Inkl. investeringer igangsat inden 2017. 

• Renteomkostninger skal ift. effektiviseringskrav anses 

som en del af anlægsomkostningerne ikke som en del af 

driftsomkostninger jf. høringsnotatet på bekendtgørelsen. 

 

Større end seneste udmeldte prisloft • Intet belæg for et kriterie om, at det nye økonomiske 

grundlag skal være mindre end seneste 

indtægtsramme/prisloft. 



DANVA 
Dansk Vand- og  
Spildevandsforening 

Ændring af TA-bekendtgørelse 

• Igangværende og hidtil lovlige salg af energi, der hidrører fra vandselskabets behandling 

af spildevandsslam medregnes ikke i den samlede omsætning. 
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Spørgsmål 


