
Bilag 2: § 11 fra bekendtgørelse om økonomiske rammer for vandselskaber: 

Bekendtgørelse om økonomiske rammer for vandselskaber (Udmøntning af vandsektorforliget), bek. nr. 
1235 af 10. oktober 2016, Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

§ 11. Et vandselskabs økonomiske ramme kan øges med et tillæg, der udgør vandselskabets samlede 
afholdte omkostninger, inklusiv omkostninger efter stk. 5, 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.

Stk. 2. Et vandselskabs økonomiske ramme kan endvidere øges med et tillæg, der udgør vandselskabets 
nødvendige omkostninger eller erstatninger i forbindelse med flytning af forsyningsledninger, herunder i 
forbindelse med etablering, regulering eller omlægning af veje, stier og banestrækninger.

Stk. 3. Et vandselskab, der i et kalenderår har afholdt omkostninger, der berettiger til et tillæg, jf. stk. 1, 2 
eller 4, skal indsende dokumentation til Forsyningssekretariatet, jf. § 15, stk. 2, herunder om fordelingen på 
drifts- og anlægsomkostninger.

Stk. 4. Et vandselskab kan efter ansøgning til Forsyningssekretariatet få øget den økonomiske ramme med 
et tillæg, såfremt vandselskabet kan godtgøre, at der som følge af en udvidelse af forsyningsområdet eller 
håndterede vandmængder sker en væsentlig forøgelse af vandselskabets årlige drifts- eller 
anlægsomkostninger. Forsyningssekretariatet fastsætter tillæggets størrelse.

Stk. 5. Et vandselskabs økonomiske ramme kan øges med et tillæg, der udgør vandselskabets årlige 
omkostninger til et medfinansieringsprojekt, som opfylder betingelserne i bekendtgørelse om 
spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og 
overfladevand (medfinansieringsbekendtgørelsen). Tillægget kan ved fordyrelse eller udvidelse af 
medfinansieringsprojektet øges med de derved forøgede omkostninger, jf. § 11 og § 12 i 
medfinansieringsbekendtgørelsen.

Stk. 6. Et vandselskabs økonomiske ramme kan efter ansøgning til Forsyningssekretariatet øges med et 
supplerende investeringstillæg, når likviditeten ikke er tilstrækkelig til at kunne finansiere afdrag og renter på 
selskabets lånefinansierede investeringer samt afdrag og renter på eventuelle yderligere lån, som selskabet 
optager til betaling af investeringer, køb af grunde, bortskaffelse af aktiviteter, der er taget ud af drift, og 
reetablering som følge heraf, samt til delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidrag ved etablering af alternativ 
bortskaffelse af tag- og overfladevand. Forsyningssekretariatet fastsætter størrelsen af det supplerende 
investeringstillæg.

Stk. 7. En eventuel ansøgning om et supplerende investeringstillæg indgives senest den 15. april, jf. § 15, 
samtidig med vandselskabets indberetning til brug for kontrol med overholdelse af den økonomiske ramme. 
Med ansøgningen indsendes dokumentation for, at betingelserne i stk. 6 er opfyldte.

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

Stk. 9. Vandselskabet kan efter ansøgning til Forsyningssekretariatet få øget den økonomiske ramme med et 
tillæg til vandselskabets tilbagebetaling af vejbidrag inklusiv renteomkostninger for 2007-2016 i det omfang, 
at selskabet er blevet retligt forpligtet hertil, og såfremt vandselskabet kan godtgøre, at det har en forpligtelse 
til at foretage tilbagebetaling samt størrelsen heraf. Vandselskabets økonomiske ramme kan øges med et 
tillæg for allerede tilbagebetalte vejbidrag, hvis betingelserne i 1. pkt. er opfyldt. Tilbagebetalingen kan 
indregnes over flere år.

Stk. 10. Et vandselskabs økonomiske ramme kan ikke øges med tillæg til omkostninger forbundet med 
vandselskabets ordinære drift, indbetaling til en fond eller indbetaling til en brancheorganisation i form af 
kontingent.
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Stk. 11. Tilskud, jf. § 1, stk. 3, fordrer ikke tillæg til og påvirker ikke den økonomiske ramme.

Stk. 12. Tillæg til vandselskabers økonomiske ramme omfattes af effektiviseringskrav, jf. kapitel 5, bortset fra 
omkostninger, som er omfattet af § 9, stk. 4.

Stk. 13. Tillæg til anlægsomkostninger omfatter vandselskabets finansielle omkostninger hertil.

Stk. 14. Pris- og levetidskataloget indeholder standardpriser og standardlevetider for komponenter i 
vandforsyninger og spildevandsforsyninger. Forsyningssekretariatet fastlægger levetid af anlægsaktiver, for 
hvilke, der ikke er fastsat standardlevetider.

Stk. 15. Forsyningssekretariatet kan revidere pris- og levetidskataloget. Forsyningssekretariatet inddrager 
branchen ved revision af kataloget, herunder ved høring.
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