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Statusmeddelelse om den økonomiske ramme for 

2023 
 

I 2021 modtog I økonomiske rammer for 2022-2023. 
 
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 de eventuelle nye tillæg eller fra-
drag, som påvirker jeres rammer for 2023 og frem. 
 
Denne meddelelse er sendt i høring den 22. august 2022 med høringsfrist 
den 5. september 2022. Hører vi ikke fra jer inden denne frist, er afgørel-
sen endelig. Høringen vedrører alene ændringerne i jeres økonomiske 
ramme for 2023 og frem som følge af justeringer af jeres ikke-påvirkelige 
omkostninger og nye tillæg eller fradrag.  
 
Status for den økonomiske ramme 
Indtægtsrammen udgør de samlede, årlige indtægter, som I må opkræve i 
2023. 
 
I 2023 udgør jeres indtægtsramme:  56.004.249 kr.   
 
Indtægtsrammen er opgjort inklusive afgifter men eksklusive moms. Be-
grundelserne for indtægtsrammens størrelse finder I på de følgende sider.  
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1. Indledning 
 
I er omfattet af vandsektorloven1 og får derfor fastsat økonomiske ram-
mer. Rammerne er fastsat med hjemmel i vandsektorloven og bekendtgø-
relsen om økonomiske rammer for vandselskaber2.  
 
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 transport, behandling og afledning af spildevand mod betaling, 
slamforbrænding for andre spildevandsanlæg og behandling af spildevand 
fra tømningsordninger.3 Alle indtægtsrammer er korrigeret med et gene-
relt 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 2023, da I sidste år fik økonomiske ram-
mer for 2022-2023.5 I får også vejledende økonomiske rammer for 2024, 
2025 og 2026. 
 
Statusmeddelelsen for jeres økonomiske ramme er delt op sådan, at be-
grundelsen for det fastsatte beløb fremgår af de følgende kapitler, mens 
selve beregningen fremgår af bilag A.  
 
På vores hjemmeside finder I vejledningen ”Sådan læser du din økonomi-
ske ramme”. Den er tænkt som en hjælp til at læse og forstå jeres seneste 
udmeldte økonomiske ramme inklusiv bilag, og som I i år får statusmed-
delelse på: Sådan læser du din økonomiske ramme - større spildevand, 
2021    
  

 
1 Jf. lbkg. nr. 1693 af 16/08/2021 (vandsektorloven) § 2, stk. 1 
2 Jf. bkg. nr. 2291 af 30/12/2020 som ændret ved bkg. nr. 150 af 25/01/2022 (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 

https://www.kfst.dk/media/cedp22jk/s%C3%A5dan-l%C3%A6ser-du-din-%C3%B8konomiske-ramme-st%C3%B8rre-spildevand-2021.pdf
https://www.kfst.dk/media/cedp22jk/s%C3%A5dan-l%C3%A6ser-du-din-%C3%B8konomiske-ramme-st%C3%B8rre-spildevand-2021.pdf
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2. Oversigt over jeres økonomiske rammer 

 
2.1 Økonomisk ramme for 2023 

 
Oversigt over den økonomiske ramme     
Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2022 49.623.429 kr. 
- Heraf nye omkostninger i 2022 - Drift 0 kr. 
- Heraf nye omkostninger i 2022 - Anlæg 0 kr. 

Nye tillæg - Drift 1.218.390 kr. 

Nye tillæg - Anlæg 1.591.921 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. 263.804 kr. 

Individuelt effektiviseringskrav -468.990 kr. 

Generelt effektiviseringskrav - Drift -247.513 kr. 
Generelt effektiviseringskrav - Anlæg -587.318 kr. 
Omkostninger i alt 51.393.723 kr. 
Ikke-påvirkelige omkostninger     
Ikke-påvirkelige omkostninger 4.610.526 kr. 
Periodevise driftsomkostninger     
Periodevise driftsomkostninger 0 kr. 
Engangstillæg     
Engangstillæg - Drift 0 kr. 
Engangstillæg - Anlæg 0 kr. 
Effektiviseringskrav (generelt og individuelt) –  Drift 0 kr. 
Effektiviseringskrav (generelt og individuelt) –  Anlæg 0 kr. 
Engangstillæg i alt 0 kr. 
Korrektion af den økonomiske ramme for 2021     
Korrektion af den økonomiske ramme for 2021 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 2023 56.004.249 kr. 
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2.2 Vejledende økonomisk ramme for 2024 
 
Oversigt over den økonomiske ramme     
Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2023 51.393.723 kr. 
Prisudvikling i kr. 1.829.617 kr. 
Individuelt effektiviseringskrav -473.669 kr. 
Generelt effektiviseringskrav - Drift -251.198 kr. 
Generelt effektiviseringskrav - Anlæg -117.243 kr. 
Omkostninger i alt 52.381.230 kr. 
Ikke-påvirkelige omkostninger     
Ikke-påvirkelige omkostninger 4.774.661 kr. 
Periodevise driftsomkostninger     
Periodevise driftsomkostninger 0 kr. 
Kontrol med overholdelse af økonomiske ramme     
Kontrol med overholdelse af den økonomiske ramme 0 kr. 
Indtægter fra tilbagebetalt skat eller sambeskatningsbidrag som følge af skattesa-
gen      
Nedsættelse af økonomisk ramme som følge af skattesagen  0 kr. 
Økonomisk ramme for 2024 57.155.891 kr. 
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2.3 Vejledende økonomisk ramme for 2025 
 
Oversigt over den økonomiske ramme     
Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2024 52.381.230 kr. 
Prisudvikling i kr. 1.864.772 kr. 
Individuelt effektiviseringskrav -482.770 kr. 
Generelt effektiviseringskrav - Drift -254.938 kr. 
Generelt effektiviseringskrav - Anlæg -121.077 kr. 
Omkostninger i alt 53.387.217 kr. 
Ikke-påvirkelige omkostninger     
Ikke-påvirkelige omkostninger 4.944.639 kr. 
Periodevise driftsomkostninger     
Periodevise driftsomkostninger 0 kr. 
Kontrol med overholdelse af økonomiske ramme     
Kontrol med overholdelse af den økonomiske ramme 0 kr. 
Indtægter fra tilbagebetalt skat eller sambeskatningsbidrag som følge af skattesa-
gen      
Nedsættelse af økonomisk ramme som følge af skattesagen  0 kr. 
Økonomisk ramme for 2025 58.331.856 kr. 
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2.4 Vejledende økonomisk ramme for 2026 
 
Oversigt over den økonomiske ramme     
Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2025 53.387.217 kr. 
Prisudvikling i kr. 1.900.585 kr. 
Individuelt effektiviseringskrav -492.042 kr. 
Generelt effektiviseringskrav - Drift -258.733 kr. 
Generelt effektiviseringskrav - Anlæg -125.036 kr. 
Omkostninger i alt 54.411.991 kr. 
Ikke-påvirkelige omkostninger     
Ikke-påvirkelige omkostninger 5.120.668 kr. 
Periodevise driftsomkostninger     
Periodevise driftsomkostninger 0 kr. 
Kontrol med overholdelse af økonomiske ramme     
Kontrol med overholdelse af den økonomiske ramme 0 kr. 
Indtægter fra tilbagebetalt skat eller sambeskatningsbidrag som følge af skattesa-
gen      
Nedsættelse af økonomisk ramme som følge af skattesagen  0 kr. 
Økonomisk ramme for 2026 59.532.659 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 årligt et 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 varierer årligt, 
da den 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 
247.513 kr. i 2023. 
 
Det generelle effektiviseringskrav til jeres anlægsomkostninger udgør 
587.318 kr. i 2023. 
 
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 har til formål at 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 effektivt niveau på baggrund af effektiviseringspotentialet. Det indi-
viduelle effektiviseringskrav stilles således til indtægtsrammerne og ikke 
de faktiske omkostninger.9 
 
Det individuelle effektiviseringskrav er et årligt fastsat krav, der maksi-
malt kan udgøre to pct. af den årlige indtægtsramme fratrukket ikke-på-
virkelige omkostninger.10 
 
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 fastsat.  
 
Status for den økonomiske ramme 
Det individuelle effektiviseringskrav 468.990 kr. i 2023. 
 
Opgørelsen af jeres individuelle effektiviseringskrav fremgår af fane 5 i 
bilag A.  

 
9 Læs mere om, hvilke elementer der indgår i benchmarkingen samt metoderne og re-
sultaterne i ”Metode for beregning af individuelle effektiviseringskrav - Benchmarking 
af spildevandsselskaber til brug for de økonomiske rammer 2022-2023”: 
https://www.kfst.dk/vandtilsyn/benchmarking/okonomiske-rammer-modelbeskrivelse-
og-resultater/benchmarking-2022/ 
10 Jf. ØR-bekendtgørelsens § 9, stk. 1 

https://www.kfst.dk/vandtilsyn/benchmarking/okonomiske-rammer-modelbeskrivelse-og-resultater/benchmarking-2022/
https://www.kfst.dk/vandtilsyn/benchmarking/okonomiske-rammer-modelbeskrivelse-og-resultater/benchmarking-2022/
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5. Ikke-påvirkelige omkostninger 

 
På baggrund af den årlige indberetning til de økonomiske rammer justerer 
vi jeres økonomiske ramme med eventuelle ikke-påvirkelige omkostnin-
ger.11 Justeringen foretages på baggrund af afholdte omkostninger i det 
forudgående kalenderår.12 Ikke-påvirkelige omkostninger, som er afholdt 
i tidligere år, kan alene medtages, hvis der er truffet afgørelse om at ind-
regne omkostningen over flere år (periodisering).13 
 
Afgørelse 
I har i årets indberetning ansøgt om en række ikke-påvirkelige omkostnin-
ger, herunder erstatninger for samlet set 431.644 kr. Vi har alene godkendt 
424.764 kr., der er indberettet som omkostninger til erstatninger.14 
 
Det afviste beløb angår 6.880 kr. til opkøb af jord, jf. jeres bilag F2005492. 
 
For at der kan være tale om en erstatning, skal der bl.a. foreligge et an-
svarsgrundlag.  
 
Det er vores vurdering, at der ikke foreligger et ansvarsgrundlag, når I 
opkøber jord, da omkostningen ikke er udløst af en retsstridig ansvarspå-
dragende handling. Der er derfor ikke nogen erstatningsretlig forpligtelse 
til at afholde den pågældende omkostning. Da erstatningsbetingelserne 
ikke er opfyldt, anses omkostningen ikke for at være en erstatning. 
 
Vi kan på denne baggrund ikke godkende det indberettede beløb på 6.880 
kr. som en ikke-påvirkelig omkostning. 
 
Vi har godkendt jeres øvrige indberettede ikke-påvirkelige omkostninger. 
Samlet set er jeres ikke-påvirkelige omkostninger 4.610.526 kr. Hertil 
kommer eventuelle tidligere godkendte tillæg til medfinansieringsprojek-
ter under prisloftsbekendtgørelsen samt eventuelle tillæg til tilbagebeta-
ling af vejbidrag. De er indregnet i jeres økonomiske ramme for 2023. 
 
Opgørelsen af jeres ikke-påvirkelige omkostninger fremgår af fane 6 i bi-
lag A.  
 
  

 
11 Jf. ØR-bekendtgørelsens § 9, stk. 6, jf. § 18, stk. 1 
12 Jf. ØR-bekendtgørelsens § 18, stk. 4 
13 Jf. ØR-bekendtgørelsens § 9, stk. 6 samt § 11, stk. 10, 3. pkt., jf. § 9, stk. 4, nr. 15 
14 Jf. ØR-bekendtgørelsens § 9, stk. 4, nr. 7 



11/18 

6. Kontrol med overholdelse af jeres økonomiske 
ramme 

 
Vi skal hvert år kontrollere, om I har overholdt jeres økonomiske rammer 
over reguleringsperioden/kontrolperioden, og vi giver en status på det se-
neste års overholdelse af rammerne. Dette er vist i figur 1, hvor kryds i et 
år betyder, at vi foretager kontrol i det år. Krydsene har samme farve som 
den periode, der kontrolleres, mens hvide kryds viser den årlige kontrol. 
 
Jeres igangværende reguleringsperiode er 2022-2023 og kontrolperiode er 
2021-2022. I år kontrollerer vi, om I har overholdt jeres indtægtsramme i 
2021 samt reguleringsperioden 2018-2021 samlet set, jf. fedmarkerede 
kryds i figur 1. Reguleringsperioden 2018-2021 kontrolleres i år, fordi det 
er første året i en ny reguleringsperiode, som for jer startede i 2022 (mørk 
rosa farve i figur 1).15  
 
Figur 1 Regulerings- og kontrolperioder, samt hvornår der foretages kontrol 

 
 
Næste år vil vi kontrollere, om I har overholdt jeres økonomiske rammer 
i kontrolperioden 2021-2022 (lys rosa farve i figur 1). 
 
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: Rapport (kfst.dk) 
 
Afgørelse 
I har overholdt jeres indtægtsramme for 2018 med 8.641.851 kr. 
 
I har overholdt jeres indtægtsramme for 2019 med 13.554.265 kr. 
 
I har overholdt jeres indtægtsramme for 2020 med 9.402.615 kr. 
 
I har overholdt jeres indtægtsramme for 2021 med 5.267.066 kr. 
 
Over reguleringsperioden for 2018, 2019, 2020 og 2021 har I overholdt 
jeres indtægtsrammer. 
 
Kontrollen af jeres indtægtsramme for 2021 har vist, at I har opkrævet 
færre indtægter end jeres indtægtsramme for 2021 tillod. I har dermed en 
positiv difference mellem jeres indtægtsramme og indtægter og har over-
holdt jeres indtægtsramme i 2021. 
 
Kontrollen af reguleringsperioden 2018-2021 har vist, at I har overholdt 
reguleringsperioden samlet set.  

 
15 Jf. ØR-bekendtgørelsens § 18, stk. 7 

https://www.kfst.dk/media/v2rjb3lf/vejledning-overholdelse-af-%C3%B8konomiske-rammer.pdf
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Den positive difference for 2021 har I mulighed for at opkræve i 2022, 
som er det sidste år i kontrolperioden (lys rosa farve i figur 1). I har der-
imod ikke længere mulighed for at opkræve den positive difference for 
2018-2020, da 2021 var sidste år i reguleringsperioden (mørkeblå i figur 
1).16 
 
Opgørelsen af kontrollen med overholdelsen af jeres økonomiske rammer 
fremgår af fane 7 i bilag A. 
 
 
  

 
16 Jf. ØR-bekendtgørelsens § 18, stk. 8 
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7. Korrektion af tidligere økonomiske rammer 

 
Ved overgangen til den nuværende regulering, med virkning fra 2016, be-
varer de tidligere udmeldte afgørelser deres gyldighed. Derfor fremgår de 
budgetterede omkostninger for medfinansieringsprojekter og periodevise 
driftsomkostninger fortsat i jeres rammer, og tillæggene hertil bliver kor-
rigeret årligt. De budgetterede omkostninger korrigeres på baggrund af je-
res faktiske afholdte omkostninger til de tidligere godkendte medfinansie-
ringsprojekter og periodevise driftsomkostninger.  
 
Driftsomkostninger til medfinansieringsprojekter 
I har ikke søgt om tillæg til medfinansieringsprojekter efter prisloftregu-
leringen. Vi har derfor ikke foretaget en korrektion. 
 
Periodevise driftsomkostninger godkendt efter prisloftreguleringen 
I har ikke søgt om tillæg til periodevise driftsomkostninger efter prisloft-
reguleringen. Vi har derfor ikke foretaget en korrektion.17 
 
Opgørelsen af jeres samlede korrektioner fremgår af fane 9 i bilag A. 
 
 
  

 
17 Jf. prisloftsbekendtgørelsens § 8, stk. 2, nr. 1 
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8. 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), kli-
matilpasningsprojekter og andre projekter efter omkostningsbekendtgø-
relsen, flytning af forsyningsledninger, udvidelse af forsyningsområdet el-
ler håndteret vandmængde, medfinansieringsprojekter omfattet af reglerne 
før 1. januar 2021, supplerende investeringstillæg, tilbagebetaling af vej-
bidrag, periodevise driftsomkostninger og justering af den økonomiske 
ramme.18 Tillæg til anlægsprojekter, der var igangsat senest den 1. marts 
2016, indgår også i dette kapitel.19 
 
Afgørelse 
I har i årets indberetning ansøgt om følgende tillæg: 
 

1. Flytning af forsyningsledninger 
2. Byggemodninger 

 
Nedenfor kan I se afgørelsen for jeres ansøgninger. Opgørelsen af jeres 
tillæg fremgår af fane 11.1 og 11.2 i bilag A. 
 
1. Flytning af forsyningsledninger 
I har ansøgt om at få øget jeres økonomiske ramme med et tillæg som følge 
af flytning af jeres forsyningsledninger. 
 
Det er vores vurdering, at I opfylder betingelserne for at få et tillæg. Jeres 
tillæg udgør 136.286 kr. og bliver indregnet i jeres økonomiske ramme for 
2023 og frem.  
 
Det samlede årlige tillæg dækker over årlige lineære afskrivninger på 
136.286 kr. 
 
Begrundelse 
I har mulighed for at søge om at få øget den økonomiske ramme med et 
tillæg som følge af nødvendige omkostninger eller erstatninger i forbin-
delse med flytning af forsyningsledninger.20 Det er en forudsætning, at der 
er tale om flytning af forsyningsledninger som følge af arealejers retmæs-
sige råderet over arealet. 
 
I har oplyst, at I som følge af Rebild Kommes beslutning om at etablere 
en ny bro har flyttet forsyningsledninger og et bassin.  
 

 
18 Jf. ØR-bekendtgørelsens §§ 11, 13, stk. 2 og 15 
19 Jf. ØR-bekendtgørelsens § 19, stk. 5-7 
20 Jf. ØR-bekendtgørelsens § 11, stk. 3  
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Det er på baggrund af jeres oplysninger og den fremsendte dokumentation 
vores vurdering, at I har godtgjort, at flytningen af jeres forsyningslednin-
ger er en følge af arealejers retmæssige råderet over arealet, og at jeres 
anlægsomkostninger har været nødvendige i forbindelse med flytningen 
af jeres forsyningsledninger.  
 
2. Byggemodninger 
I har ansøgt om at få øget jeres økonomiske ramme med et tillæg som følge 
af udvidelse af jeres forsyningsområde.  

 
Det er vores vurdering, at I opfylder betingelserne for at få et tillæg. Jeres 
tillæg udgør 2.577.417 kr. og bliver indregnet i jeres økonomiske ramme 
for 2023 og frem.  

 
Det samlede årlige tillæg dækker over årlige lineære afskrivninger på 
1.201.365 kr., årlige finansielle omkostninger på 199.546 kr. samt årlige 
driftsomkostninger på 1.176.506 kr. 

 
Begrundelse 
For at få tillæg skal der være sket en udvidelse af jeres forsyningsområde 
eller håndterede vandmængder. I skal derudover godtgøre, at jeres årlige 
drifts- eller anlægsomkostninger er forøget som følge af udvidelsen af je-
res forsyningsområde eller håndterede vandmængder. Det er os, der fast-
sætter tillæggets størrelse.21 

 
I har oplyst, at der er sket en udvidelse af jeres forsyningsområde, og at I 
som følge af udvidelsen har haft samlede anlægsomkostninger i 2021 på 
82.811.532 kr. De årlige lineære afskrivninger udgør 1.201.365 kr. I har 
endvidere oplyst, at I har haft finansielle omkostninger for 199.546 kr. 

 
I har desuden oplyst, at I som følge af udvidelsen har haft samlede drifts-
omkostninger på 1.176.506 kr. 

 
På baggrund heraf samt sagens øvrige oplysninger er det vores vurdering, 
at I opfylder betingelserne for at få tillæg til udvidelse af forsyningsområ-
det. 
  

 
21 Jf. ØR-bekendtgørelsens § 11, stk. 5 
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9. 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.22 Indtægtsrammerne bliver 
justeret på baggrund af de indmeldte drifts- og anlægsomkostninger for 
2021. Når aktiviteten er en del af hovedvirksomheden, er den omfattet af 
de generelle 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. 
 
 
 
 
 
  

 
22 Jf. ØR-bekendtgørelsens § 20, stk. 2 
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10.  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, klimatilpasningsprojekter og andre projekter efter 
omkostningsbekendtgørelsen, medfinansieringsprojekter omfattet af reg-
lerne før 1. januar 2021 og udvidelse af forsyningsområdet eller håndte-
rede vandmængder. Bortfald eller nedsættelse af godkendte miljø- og ser-
vicemål efter de tidligere regler indgår også i dette kapitel.  
 
Afgørelse 
I har ikke indsendt oplysning om, at der er sket bortfald eller nedsættelse 
af omkostninger til automatisk videreførte tillæg.23 
 
 
  
 
 
  

 
23 Jf. ØR-bekendtgørelsens § 12, stk. 2 
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11.  Klagevejledning 
 
Denne afgørelse kan påklages til Konkurrenceankenævnet efter bestem-
melserne i vandsektorlovens kapitel 9.24 En klage til Konkurrenceanke-
nævnet skal indgives skriftligt af de klageberettigede til Forsyningssekre-
tariatet.25  
 
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.26 
 
Forsyningssekretariatet sender umiddelbart efter klagefristens udløb kla-
gen til Konkurrenceankenævnet ledsaget af den påklagede afgørelse 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. 
 
Denne afgørelse kan ikke indbringes for domstolene, før Konkurrencean-
kenævnet har truffet sin endelige afgørelse.27 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Forsyningssekretariatet 
 
 
 
 
 
Tone Madsen 

 
 
 

 
Maria Folker-Schiller 

 
 
 

 
24 Jf. vandsektorlovens § 26, stk. 2 
25 Jf. vandsektorlovens § 26, stk. 5 og § 27 
26 Jf. vandsektorlovens § 26, stk. 8 
27 Jf. vandsektorlovens § 29, stk. 2 
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