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Att. Anne Stalk

Henvendelse vedr. pålæg om blødgøring

Da blødgøring er i overensstemmelse med Frederiksberg Kommunes 
vandforsyningsplan samt tidligere beslutninger i udvalg / 
kommunalbestyrelse, retter Frederiksberg Vand A/S hermed henvendelse til 
Frederiksberg Kommune vedrørende behov for pålæg om blødgøring af 
drikkevandet på Frederiksberg. 

Frederiksberg Vand A/S er underlagt vandsektorloven, som regulerer store 
dele af den almene vandsektor i Danmark. En af de centrale emner i 
vandsektorloven er indtægtsrammen, som angiver den øverste ramme for 
prisen på henholdsvis levering af vand og behandling af spildevand. 
Indtægtsrammen fastsættes af Forsyningssekretariatet og er bl.a. baseret på 
forventede vandmængde, omkostninger, investeringer og et 
effektiviseringskrav, som fastsættes på baggrund af en totaløkonomisk 
(TOTEX) benchmarking af vandforsyningsselskabet. 

Alle normale anlægsinvesteringer skal holdes indenfor indtægtsrammen, men 
der kan i henhold til BEK nr. 1235 af 10/10/2016: Bekendtgørelse om 
økonomiske rammer for vandselskaber (udmøntning af vandsektorforliget), 
søges om et såkaldt §11-tillæg til anlægsinvesteringer udenfor 
indtægtsrammen, såfremt projekter efterkommer statsligt eller kommunalt 
fastsatte, pålagte eller godkendte mål:

§ 11. Et vandselskabs økonomiske ramme kan øges med et tillæg, der udgør 
vandselskabets samlede afholdte omkostninger eller meromkostninger til statsligt eller 
kommunalt fastsatte, pålagte eller godkendte mål, såfremt disse omkostninger 
overstiger enten 1 pct. af den fastsatte økonomiske ramme for det pågældende år eller 
500.000 kr. inden for et kalenderår.

Frederiksberg Vand A/S anslår at anlægsomkostningerne til projektet vil 
beløbe sig til ca. 54 mio. kr. ekskl. moms, og den løbende drift forventes at 
blive på 2,84 mio. kr. årligt ekskl. moms. De forventede omkostninger kan 
således ikke holdes indenfor den nuværende indtægtsramme.

Da blødgøringsprojektet er i overensstemmelse med Frederiksberg 
Kommunes Vandforsyningsplan 2018-2028, samt tidligere beslutninger i 
udvalg / kommunalbestyrelse, ønsker Frederiksberg Vand A/S at anmode om 
et kommunalt pålæg om blødgøring af drikkevandet på Frederiksberg, med 
henblik på at ansøge Forsyningssekretariatet om dispensation for prisloftet i 
henhold til §11. 



Side 2

Frederiksberg Vand A/S har i begyndelse af 2018 igangsat projektet om 
blødgøring af vandet, og forventer, at projektet og blødgøringsanlægget er 
fuldt implementeret og klar til drift i 2021. 

Af hensyn til projektets videre forløb, er det afgørende for Frederiksberg Vand 
A/S at de finansielle rammer for projektet er på plads, hvorfor Frederiksberg 
Vand A/S ønsker at ansøge Forsyningssekretariatet om en 
forhåndsgodkendelse iht. §11 stk. 8, ultimo maj 2018:
 

§ 11. Stk. 8. Vandselskabet kan anmode Forsyningssekretariatet om en 
forhåndsgodkendelse af, at betingelserne for at få et tillæg til den økonomiske ramme 
er opfyldte. 

Det vil styrke Frederiksberg Vand A/S ansøgning om forhåndsgodkendelse til 
etablering og idriftsætning af blødgøring, hvis der forinden foreligger et pålæg 
om blødgøring fra Frederiksberg Kommune.

Vi håber på en velvillig behandling af vores henvendelsen.

Venlig hilsen
Frederiksberg Forsyning A/S

Herman Hjul
Chefspecialist
Plan Vand


