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Statusmeddelelse om den økonomiske ramme for 

2022 
 
I 2020 modtog I økonomiske rammer for 2021-2022.  
 
Dette er en meddelelse, der på baggrund af dette års indberettede oplys-
ninger gør status over overholdelsen med jeres tidligere økonomiske ram-
mer. Meddelelsen indeholder også afgørelse om justering af jeres eventu-
elle ikke-påvirkelige omkostninger og eventuelle nye tillæg eller fradrag, 
som påvirker jeres ramme for 2022 og frem. 
 
Denne meddelelse er sendt i høring den 1. september 2021 med hørings-
frist den 15. september 2021. Hører vi ikke fra jer inden denne frist, er 
afgørelsen endelig. Høringen vedrører alene ændringerne i jeres økonomi-
ske ramme for 2022 og frem som følge af justeringer af jeres ikke-påvir-
kelige omkostninger og nye tillæg eller fradrag. 
 
Indtægtsrammen udgør de samlede, årlige indtægter, som I må opkræve i 
2022. 
 
I 2022 udgør jeres indtægtsramme:  85.656.526 kr.  
 
Indtægtsrammen er opgjort inklusive afgifter men eksklusive moms. Be-
grundelserne for indtægtsrammens størrelse finder I på de følgende sider. 
  

Den 1. september 2021 
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KONKURRENCE- OG 

FORBRUGERSTYRELSEN 

Carl Jacobsens Vej 35 

2500 Valby 

 

Tlf.           41 71 50 00 

Fax 41 71 51 00 

CVR-nr. 10 29 48 19 

vand@kfst.dk 

www.kfst.dk 
 

 
FORSYNINGSSEKRETARIATET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forsyningssekretariatet  

er en del af Konkurrence-  

og Forbrugerstyrelsen. 



2/16 

Indhold 

 
1. Indledning ....................................................................................... 3 

2. Oversigt over jeres økonomiske rammer ........................................ 4 

2.1 Økonomisk ramme for 2022 ........................................................... 4 

2.2 Vejledende økonomisk ramme for 2023 ......................................... 5 

2.3 Vejledende økonomisk ramme for 2024 ......................................... 6 

2.4 Vejledende økonomisk ramme for 2025 ......................................... 7 

3. Generelt effektiviseringskrav .......................................................... 8 

4. Individuelt effektiviseringskrav ...................................................... 9 

5. Ikke-påvirkelige omkostninger ..................................................... 10 

6. Kontrol med overholdelse af jeres økonomiske rammer .............. 11 

7. Tillæg ............................................................................................ 12 

8. Tilknyttet virksomhed ................................................................... 14 

9. Bortfald eller nedsættelse af omkostninger i rammen .................. 15 

10. Klagevejledning ............................................................................ 16 

 
  



3/16 

1. Indledning 

 
I er omfattet af vandsektorloven og får derfor fastsat økonomiske rammer.1 
Rammerne er fastsat med hjemmel i vandsektorloven og bekendtgørelsen 
om økonomiske rammer for vandselskaber.2  
 
En økonomisk ramme udgør en beløbsmæssig grænse for jeres samlede 
indtægter i et givent år og er opgjort på baggrund af jeres samlede omkost-
ninger til indvinding, behandling, transport og levering af vand mod beta-
ling, herunder også salg af vand til andre selskaber.3 Alle indtægtsrammer 
er korrigeret med et generelt effektiviseringskrav.4  
 
Driver I et vandselskab med både vandforsyningsaktiviteter og spilde-
vandsaktiviteter, er de økonomiske rammer fastsat for hver forsyningsart.  
 
I år får I en statusmeddelelse for 2022, da I sidste år fik økonomiske ram-
mer for 2021-2022.5  
 
Statusmeddelelsen for jeres økonomiske ramme er delt op, så begrundel-

sen for de fastsatte beløb fremgår af de følgende kapitler, mens selve be-

regningen fremgår af bilag A.  
 
På vores hjemmeside finder I vejledningen ”Sådan læser du din økono-
miske ramme”. Den er tænkt som en hjælp til at læse og forstå jeres se-
neste udmeldte økonomiske ramme inklusiv bilag, og som I i år får sta-
tusmeddelelse på: 
www.kfst.dk/vandtilsyn/vejledninger/  
  

 
1 Jf. lbkg. nr. 52 af 23/01/2020 (herefter vandsektorloven) § 2, stk. 1 
2 Jf. bkg. nr. 2291 af 30/12/2020 (herefter ØR-bekendtgørelsen) 
3 Jf. ØR-bekendtgørelsens § 1, stk. 2 
4 Jf. ØR-bekendtgørelsens § 9, stk. 1, 2. pkt. 
5 Jf. ØR-bekendtgørelsen § 20, stk. 4 
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2. Oversigt over jeres økonomiske rammer 

 
2.1 Økonomisk ramme for 2022 

 

Oversigt over den økonomiske ramme     

Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2021 44.189.762 kr. 

- Heraf nye omkostninger i ØR21 - Drift 0 kr. 

- Heraf nye omkostninger i ØR21 - Anlæg 1.435.082 kr. 

Nye tillæg - Drift 65.259 kr. 

Nye tillæg - Anlæg 448.233 kr. 

Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Drift 0 kr. 

Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Anlæg 0 kr. 

Tidligere tilknyttet virksomhed - Drift 0 kr. 

Tidligere tilknyttet virksomhed - Anlæg 0 kr. 

Prisudvikling i kr. 540.810 kr. 

Individuelt effektiviseringskrav -365.820 kr. 

Generelt effektiviseringskrav - Drift -614.585 kr. 

Generelt effektiviseringskrav - Anlæg -426.028 kr. 

Omkostninger i alt 43.837.630 kr. 

Ikke-påvirkelige omkostninger     

Ikke-påvirkelige omkostninger 41.818.896 kr. 

Engangstillæg     

Engangstillæg - Drift 0 kr. 

Engangstillæg - Anlæg 0 kr. 

Engangstillæg i alt 0 kr. 

Kontrol med overholdelse af økonomiske rammer     

Kontrol med overholdelse af den økonomiske ramme 0 kr. 

Indtægter fra tilbagebetalt skat eller sambeskatningsbidrag som følge af skattesagen     

Nedsættelse af økonomisk ramme som følge af skattesagen  0 kr. 

Økonomisk ramme for 2022 85.656.526 kr. 
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2.2 Vejledende økonomisk ramme for 2023 
 

Oversigt over den økonomiske ramme     

Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2022 43.837.630 kr. 

Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Drift 0 kr. 

Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Anlæg 0 kr. 

Prisudvikling i kr. 144.664 kr. 

Individuelt effektiviseringskrav -355.618 kr. 

Generelt effektiviseringskrav - Drift -604.281 kr. 

Generelt effektiviseringskrav - Anlæg -226.795 kr. 

Omkostninger i alt 42.795.601 kr. 

Ikke-påvirkelige omkostninger     

Ikke-påvirkelige omkostninger 41.956.898 kr. 

Engangstillæg     

Engangstillæg - Drift 0 kr. 

Engangstillæg - Anlæg 0 kr. 

Engangstillæg i alt 0 kr. 

Kontrol med overholdelse af økonomiske rammer     

Kontrol med overholdelse af den økonomiske ramme 1.614.126 kr. 

Indtægter fra tilbagebetalt skat eller sambeskatningsbidrag som følge af skattesagen     

Nedsættelse af økonomisk ramme som følge af skattesagen  0 kr. 

Økonomisk ramme for 2023 86.366.624 kr. 
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2.3 Vejledende økonomisk ramme for 2024 
 

Oversigt over den økonomiske ramme     

Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2023 42.795.601 kr. 

Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Drift 0 kr. 

Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Anlæg 0 kr. 

Prisudvikling i kr. 141.225 kr. 

Individuelt effektiviseringskrav -347.164 kr. 

Generelt effektiviseringskrav - Drift -594.150 kr. 

Generelt effektiviseringskrav - Anlæg -224.176 kr. 

Omkostninger i alt 41.771.336 kr. 

Ikke-påvirkelige omkostninger     

Ikke-påvirkelige omkostninger 42.095.356 kr. 

Engangstillæg     

Engangstillæg - Drift 0 kr. 

Engangstillæg - Anlæg 0 kr. 

Engangstillæg i alt 0 kr. 

Kontrol med overholdelse af økonomiske rammer     

Kontrol med overholdelse af den økonomiske ramme 1.614.126 kr. 

Indtægter fra tilbagebetalt skat eller sambeskatningsbidrag som følge af skattesagen     

Nedsættelse af økonomisk ramme som følge af skattesagen  0 kr. 

Økonomisk ramme for 2024 85.480.818 kr. 
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2.4 Vejledende økonomisk ramme for 2025 
 

Oversigt over den økonomiske ramme     

Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2024 41.771.336 kr. 

Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Drift 0 kr. 

Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Anlæg 0 kr. 

Prisudvikling i kr. 137.845 kr. 

Individuelt effektiviseringskrav -338.855 kr. 

Generelt effektiviseringskrav - Drift -584.188 kr. 

Generelt effektiviseringskrav - Anlæg -221.587 kr. 

Omkostninger i alt 40.764.551 kr. 

Ikke-påvirkelige omkostninger     

Ikke-påvirkelige omkostninger 42.234.270 kr. 

Engangstillæg     

Engangstillæg - Drift 0 kr. 

Engangstillæg - Anlæg 0 kr. 

Engangstillæg i alt 0 kr. 

Kontrol med overholdelse af økonomiske rammer     

Kontrol med overholdelse af den økonomiske ramme 1.614.126 kr. 

Indtægter fra tilbagebetalt skat eller sambeskatningsbidrag som følge af skattesagen     

Nedsættelse af økonomisk ramme som følge af skattesagen  0 kr. 

Økonomisk ramme for 2025 84.612.947 kr. 
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3. Generelt effektiviseringskrav 

 
Jeres økonomiske ramme er korrigeret med et generelt effektiviserings-
krav på jeres drifts- og anlægsomkostninger. Det generelle effektivise-
ringskrav er en del af det samlede effektiviseringskrav. Alle selskaber på-
lægges et årligt generelt effektiviseringskrav, der  følger af produktivitets-
udviklingen på konkurrenceudsatte markeder.    
 
Det generelle effektiviseringskrav på driftsomkostningerne6 udgør altid to 
procent af de driftsomkostninger, der indgår i jeres indtægtsramme, mens 
det generelle effektiviseringskrav på anlægsomkostninger7 afhænger af 
den årlige produktivitetsudvikling.8 
 
Da I i år får en statusmeddelelse, anvendes fortsat niveauet for den pro-
duktivitetsudvikling, som fremgik af jeres seneste afgørelse om økonomi-
ske rammer.  Jeres generelle effektiviseringskrav er derfor ikke korrigeret 
i forhold til dette års produktivitetsanalyse. 
 
Status for den økonomiske ramme 
Det generelle effektiviseringskrav til jeres driftsomkostninger udgør 
614.585 kr. i 2022. 
 
Det generelle effektiviseringskrav til jeres anlægsomkostninger udgør 
426.028 kr. i 2022. 
 
Opgørelsen af jeres generelle effektiviseringskrav fremgår af fane 4.1 og 
4.2 i bilag A.    

 
6 Jf. ØR-bekendtgørelsens § 9, stk. 1, 3. pkt. 
7 Jf. ØR-bekendtgørelsens § 9, stk. 1, 4. pkt. 
8 Jf. ØR-bekendtgørelsens § 9, stk. 1 og 2 samt § 10, stk. 2.  
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4. Individuelt effektiviseringskrav 

 
Det individuelle effektiviseringskrav stilles på baggrund af resultatet fra 
benchmarkingen, der sammenligner selskabernes omkostningseffektivitet 
for deres drifts- og anlægsaktiviteter.  
 
Det individuelle effektiviseringskrav skal tilskynde de mindre effektive 
selskaber til at blive lige så effektive som de mest effektive i sektoren. Det 
sker ved gradvist at bringe selskabernes indtægtsrammer ned til et effek-
tivt niveau på baggrund af effektiviseringspotentialet. Det individuelle ef-
fektiviseringskrav stilles til indtægtsrammerne og ikke de faktiske om-
kostninger. 
 
Det individuelle effektiviseringskrav er et fastsat årligt krav, der maksi-
malt kan udgøre to pct. af den årlige indtægtsramme fratrukket ikke-på-
virkelige omkostninger.9 
 
Da I i år får en statusmeddelelse, anvendes fortsat procentsatsen for det 
individuelle effektiviseringskrav, som fremgik af jeres seneste afgørelse 
om økonomiske rammer. Det skyldes, at effektiviseringskravet er stillet 
på baggrund af resultaterne fra benchmarkingen i året, hvor jeres nuvæ-
rende økonomiske ramme blev fastsat10 
 
Status for den økonomiske ramme 
Det individuelle effektiviseringskrav udgør 365.820 kr. i 2022. 
 
Opgørelsen af jeres individuelle effektiviseringskrav fremgår af fane 5 i 
bilag A.   
 
  

 
9 Jf. ØR-bekendtgørelsens § 9, stk. 1 
10 Læs mere om metoden og resultaterne på vores hjemmeside: 

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

og-resultater/benchmarking-2021/ 
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5. Ikke-påvirkelige omkostninger 

 
Vi justerer hvert år jeres ikke-påvirkelige omkostninger i forhold til det 
indberettede niveau for samme type omkostninger året før.11 
 
Afgørelse 
Vi har godkendt jeres indberettede ikke-påvirkelige omkostninger.  
 
Samlet set er jeres ikke-påvirkelige omkostninger 41.544.251 kr. De er 
indregnet i jeres økonomiske ramme for 2022. 
 
Opgørelsen af jeres ikke-påvirkelige omkostninger fremgår af fane 6 i bi-
lag A.  
 
 
  

 
11 Jf. ØR-bekendtgørelsens § 9, stk. 4-6 
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6. Kontrol med overholdelse af jeres økonomiske 
rammer 

 
Vi kontrollerer i året før starten af hver reguleringsperiode, om I har 
overholdt jeres økonomiske rammer i kontrolperioden.12 Første år i en 
reguleringsperiode kontrollerer vi også, om I har overholdt jeres økono-
miske rammer i den foregående reguleringsperiode. Jeres igangværende 
reguleringsperiode er 2021-2022. Kontrolperioden løber fra året før regu-
leringsperiodens start til året før reguleringsperiodens slutning, dvs. 
2020-2021.  
 
Jeres økonomiske rammer for sidste år indeholdt en opgørelse af, hvorvidt 
I havde overholdt jeres indtægtsramme i kontrolperioden for 2018-2019. I 
år kontrollerer vi, om I har overholdt jeres indtægtsramme for 2020, og vi 
laver en samlet og endelig kontrol af reguleringsperioden for 2019-2020.  
 
Læs mere om metoden for, hvordan vi foretager kontrol med overholdelse 
af de økonomiske rammer samt muligheden for opkrævning eller tilbage-
førsel af differencer på vores hjemmeside: 
www.kfst.dk/vandtilsyn/vejledninger/ 
 
Status for den økonomiske ramme 
I har ikke overholdt jeres indtægtsramme for 2019 med 1.906.479 kr. 
 
I har overholdt jeres indtægtsramme for 2020 med 3.330.819 kr. 
 
Over reguleringsperioden for 2019 og 2020 har I overholdt jeres indtægts-
rammer. 
 
Kontrollen af jeres indtægtsramme har vist, at I har opkrævet færre ind-
tægter end jeres indtægtsramme i 2020 tillod. Dermed har I en positiv dif-
ference mellem jeres indtægtsramme og jeres indtægter. 
 
Den positive difference for 2020 har I mulighed at opkræve i 2021, da det 
er det sidste år i kontrolperioden.13  
 
Den negative difference for 2019 modregnes ikke i jeres positive diffe-
rence i 2020. Det skyldes, at I først modtog jeres endelige afgørelse om 
indtægtsrammer for 2017 og 2018 i august 2018. Derfor  har I haft mulig-
hed for at opkræve den positive difference for 2017 og 2018 indtil udgan-
gen af 2020.14 Resultatet for 2019 skal derfor ses i sammenhæng med 2017 
og 2018, som udligner den negative difference i 2019.  
 
Opgørelsen af kontrollen med overholdelsen af jeres økonomiske 

ramme fremgår af fane 7 i bilag A.  

 
12 Jf. ØR-bekendtgørelsens § 18, stk. 7 
13 Jf. ØR-bekendtgørelsens § 18, stk. 8 
14 Jf. ØR-bekendtgørelsens § 17, stk. 8 i den dagældende BEK nr. 938 
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7. Tillæg 

 
I har hvert år mulighed for at søge om nye tillæg til jeres økonomiske ram-
mer. Disse omfatter tillæg til mål (indenfor områderne miljø, sundhed, 
energieffektivitet, klimaindsatser, forsyningssikkerhed eller service), flyt-
ning af forsyningsledninger, udvidelse af forsyningsområdet eller håndte-
ret vandmængde, supplerende investeringstillæg, periodevise driftsom-
kostninger, justering af den økonomiske ramme og nødvendige udgifter til 
vandindvindinger.15 Tillæg til anlægsprojekter, der var igangsat senest den 
1. marts 2016, indgår også i dette kapitel.16 
 
Afgørelse 
I har i årets indberetningen ansøgt om følgende tillæg: 
 

1. Sektionering, blødgøring og ledningsregistrering 
2. Anlægsprojekter igangsat senest 1. marts 2016 

 
Nedenfor kan I se afgørelsen for jeres ansøgninger. Opgørelsen af jeres 
tillæg fremgår af fane 9.1 og 9.2 i bilag A. 
 
1. Sektionering, blødgøring og ledningsregistrering 
I har ansøgt om at få øget jeres økonomiske ramme med et tillæg, som 
følge af statsligt eller kommunalt fastsatte, pålagte eller godkendte mål.   
 
Det er vores vurdering, at I opfylder betingelserne for at få et tillæg. Jeres 
tillæg udgør 511.803 kr. og bliver indregnet i jeres økonomiske ramme for 
2022 og frem.  
 
Det samlede årlige tillæg dækker over årlige lineære afskrivninger på 
356.747 kr., årlige finansielle omkostninger på 90.012 kr. samt årlige 
driftsomkostninger på 65.044 kr. 
 
Begrundelse 
For at få tillæg til mål17 skal målet være statsligt eller kommunalt fastsat, 
pålagt eller godkendt, ligesom målet skal overstige en væsentligheds-
grænse på enten én pct. af den fastsatte økonomiske ramme for det pågæl-
dende år eller 500.000 kr. inden for et kalenderår. Desuden skal målet 
ligge ud over jeres ordinære drift.18 
 
Statsligt eller kommunalt fastsat, pålagt eller godkendt 

I har oplyst, at dokumentation for at målene sektionering og blødgøring er 
kommunalt fastsat, fremgår af Frederiksberg Kommunes Vandforsynings-
plan 2018 – 2028, side 7, 10 og 11, som er godkendt den 20. august 2018. 
 

 
15 Jf. ØR-bekendtgørelsens §§ 11, 13, stk. 2, 15 og 33, stk. 6 
16 Jf. ØR-bekendtgørelsens § 19, stk. 5-7 
17 Jf. ØR-bekendtgørelsens § 11, stk. 1 
18 Jf. ØR-bekendtgørelsens § 11, stk. 11 
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Det er vores vurdering, at målene er kommunalt fastsat. 
 
For så vidt angår målet ledningsregistrering har I oplyst, at målet er stats-
ligt fastsat i henhold til den nye krav i BEK nr. 1473 af 17/12/2019 (LER-
lovgivningen), der trådte i kraft i 2020. 
 
Det er vores vurdering, at målet er statsligt fastsat.  
 
Omkostningen skal være væsentlig 

I har oplyst, at I som følge af målene blandt andet har etableret sektions-
brønde og ledninger.  I har haft anlægsomkostninger for 9.001.211 kr. i 
2020 til målene. De årlige lineære afskrivninger udgør 356.747 kr. I har 
endvidere oplyst, at I har haft finansielle omkostninger for 90.012 kr. samt 
driftsomkostninger for 65.044 kr. i 2020.  
 
Jeres samlede årlige omkostninger til målet udgør 511.803 kr., hvilket 
overstiger væsentlighedsgrænsen på 500.000 kr. inden for et kalenderår. 
 
Aktiviteten skal falde uden for jeres ordinære drift 

I har oplyst, at I ikke tidligere har beskæftiget jer med blødgøring af vand 
og har heller ikke tidligere sektioneret jeres ledningsnet. Endvidere er der 
tale om nye krav i LER-lovgivningen, som I nu skal opfylde.  
 
Det er på baggrund af jeres oplysninger vores vurdering, at målene ligger 
ud over jeres ordinære drift. 
 
2. Anlægsprojekter igangsat senest 1. marts 2016 
I har ansøgt om at få øget jeres økonomiske ramme med et tillæg som følge 
af anlægsprojekter igangsat senest den 1. marts 201619.  
 
Det er vores vurdering, at I ikke opfylder betingelserne for at få et tillæg.  
 
Begrundelse 
For at få tillæg til anlægsprojekter igangsat senest den 1. marts 2016 er det 
et krav, at projektet er forhåndsindmeldt. Det er også et krav, at projektet 
er afsluttet og ibrugtaget senest den 31. december 2019, eller at I har fået 
dispensation fra denne frist. 
 
I har angivet, at jeres projekter med referencenumrene ”420806”, 
”420800”, ”420801” og ”420804” er afsluttet den 26. november 2020, og 
at jeres projekter med referencenumrene ”420737”, ”420745” og 
”420817” er afsluttet den 31. december 2020. I har ikke ansøgt om dispen-
sation fra fristen, som var den 31. december 2019. På den baggrund er det 
vores vurdering, at I ikke kan få tillæg til anlægsprojekterne. 
  

 
19 19 Jf. ØR-bekendtgørelsens § 19, stk. 5-8 
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8. Tilknyttet virksomhed 

 
I har mulighed for at få overflyttet aktiviteter fra tilknyttet virksomhed til 
hovedvirksomheden. Det indebærer aktiviteter, som før den 1. januar 2017 
var tilknyttet virksomhed efter de tidligere regler, men som i dag bliver 
betragtet som en del af hovedvirksomheden.20 Indtægtsrammerne bliver 
justeret på basis af de indmeldte drifts- og anlægsomkostninger for 2020. 
Når aktiviteten er en del af hovedvirksomheden, er den omfattet af de ge-
nerelle krav om effektivisering, der gælder for den økonomiske ramme.  
 
Afgørelse 
I har ikke indsendt oplysning om, at I ønsker at overføre aktiviteter fra en 
tilknyttet virksomhed til hovedvirksomheden, hvorfor vi ikke har foretaget 
ændringer i jeres indtægtsramme. 
  
 
  

 
20 Jf. ØR-bekendtgørelsens § 20, stk. 2 
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9. Bortfald eller nedsættelse af omkostninger i ram-
men 

 
Når omkostninger, der ligger til grund for automatisk videreførte tillæg, 
enten bliver nedsat eller bortfalder, skal I oplyse om det. Det gælder for 
omkostninger til mål, miljø- og servicemål efter de tidligere regler og ud-
videlse af forsyningsområdet eller håndterede vandmængder.  
 
Afgørelse 
I har ikke indsendt oplysning om, at der er sket bortfald eller nedsættelse 
af omkostninger til automatisk videreførte tillæg.21 
  
  

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

 
Denne afgørelse kan påklages til Konkurrenceankenævnet efter bestem-
melserne i vandsektorlovens kapitel 9.22 En klage til Konkurrenceanke-
nævnet skal indgives skriftligt af de klageberettigede til Forsyningssekre-
tariatet.23  
 
Klagefristen er fire uger fra den dag, den endelige afgørelse er meddelt. 
 
Hvis I ikke har afgivet et høringssvar, inden høringsfristen udløber, anses 
denne afgørelse for at være endelig, hvorfor klagefristen er fire uger fra 
den dag høringsfristen udløber. Hvis I har afgivet et høringssvar, inden 
høringsfristen udløber, er klagefristen fire uger fra den dag, hvor den en-
delige afgørelse med behandling af høringssvaret er meddelt.24 
 
Forsyningssekretariatet sender umiddelbart efter klagefristens udløb en 
eventuel klage til Konkurrenceankenævnet ledsaget af den påklagede af-
gørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse.  
 
De klageberettigede er adressaten for afgørelsen. For så vidt angår spørgs-
mål om natur og miljø er endvidere følgende klageberettigede:  

1) offentlige myndigheder, 
2) lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse 

i afgørelsen, og  
3) landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er 

beskyttelse af natur og miljø. 
 
 
Med venlig hilsen 

 
Forsyningssekretariatet 
 
 
 
 
 
Tone Madsen 

 
 
 

 
Maria Folker-Schiller 

 
 
 
 

 
22 Jf. vandsektorlovens § 26, stk. 2 
23 Jf. vandsektorlovens § 26, stk. 5 og § 27 
24 Jf. vandsektorlovens § 26, stk. 8 


