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Kære forbruger hos Andelsselskabet Frederiksberg Vandværk 1. marts 2021

Forslag om udtræden af økonomisk regulering og skattepligt

På den kommende ordinære generalforsamling for Andelsselskabet Frederiksberg Vandværk d. 18. marts
2021 har bestyrelsen valgt at stille forslag om at vandværket skal udtræde af den økonomiske regulering og
skattepligt, der følger af vandsektorloven og som vandværket har været omfattet af siden 2010.

Udtræden vil give Andelsselskabet Frederiksberg Vandværk færre administrative omkostninger og bedre
mulighed for at tilrettelægge driften og sikre stabile takster og høj forsyningssikkerhed.

Den økonomiske regulering, der følger af vandsektorloven, medfører at Andelsselskabet Frederiksberg
Vandværk hvert år får udmeldt en økonomisk ramme, der fastsætter et maksimum for vandværkets
samlede indtægter det pågældende år. Den økonomiske ramme reduceres fra år til år med pålagte
effektiviseringskrav.

Såfremt Andelsselskabet Frederiksberg Vandværk beslutter at træde ud af den økonomiske regulering og
skattepligt vil udtræden være gældende fra 2022 under forudsætning af at Forsyningssekretariatet
godkender anmodningen om udtræden af den økonomiske regulering.

Mindre administration og bureaukrati

Andelsselskabet Frederiksberg Vandværk var før vandsektorloven blev indført i 2010 omfattet af
vandforsyningslovens regler om balance mellem indtægter og omkostninger ved hvile-i-sig-selv princippet.
Ved udtræden af vandsektorlovens økonomiske regulering vil Andelsselskabet Frederiksberg Vandværk
igen være omfattet af vandforsyningslovens hvile-i-sig-selv princip, hvorfor vandværkets indtægter og
omkostninger fortsat skal balancere.

Bestyrelsen har uafhængigt af den økonomiske regulering i alle år, herunder også inden indførelsen af
vandsektorloven, arbejdet for at sikre en stabil og sikker forsyning af rent drikkevand til den lavest mulige
pris. Bestyrelsen vil fortsætte med dette arbejde fremover, men udtræden af den økonomiske
detailregulering i vandsektorloven vil give bestyrelsen bedre muligheder for at styre Andelsselskabet
Frederiksberg Vandværks økonomi og priser fra år til år. Udtræden af skattepligt vil betyde mindre
administration og ingen skattebetalinger.

Andelsselskabet Frederiksberg Vandværk oplever den økonomiske regulering som administrativt meget
byrdefuld. Samtidig har vandsektorloven medført at Andelsselskabet Frederiksberg Vandværk er blevet
skattepligtig. Andelsselskabet Frederiksberg Vandværk opkræver alene indtægter til at dække vandværkets
omkostninger således at økonomien balancerer, hvorfor skattepligten blot medfører unødigt bureaukrati
for Andelsselskabet Frederiksberg Vandværk

Krav til udtræden
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Muligheden for udtræden af økonomisk regulering og skattepligt følger af Lov nr. 1567 vedtaget d. 27.
december 2019. Muligheden for udtræden er resultatet af adskillige års politisk arbejde fra danske
forbrugerejede vandværkers side. Arbejdet har haft til formål at reducere den administrative byrde og
bureaukrati for vandværker, som er omfattet af vandsektorloven.

Der gælder en række krav for beslutningen om at kunne udtræde af den økonomiske regulering og
skattepligt som følger af vandsektorloven.

Ét af kravene er at bestyrelsen for vandværket skal fremlægge en redegørelse for forbrugerne, der oplyser
forbrugerne om, hvilken betydning det har for vandværket at udtræde af den økonomiske regulering, om
vandværkets nuværende økonomi og om de forventede økonomiske og administrative konsekvenser af
udtræden.

Redegørelsen er grundlaget for at I som forbrugere tilknyttet Andelsselskabet Frederiksberg Vandværk er
tilstrækkeligt oplyst til at kunne træffe beslutning om hvorvidt Andelsselskabet Frederiksberg Vandværk
skal udtræde af økonomisk regulering og skattepligt.

Nedenfor følger bestyrelsens redegørelse. Redegørelsens indhold følger af bekendtgørelse om økonomiske
rammer (BEK nr. 1623 af 27/12/2019) § 29, stk. 1 og Forsyningssekretariatets tilhørende vejledning.

Krav til fremmøde og flertal

Det er ved lov bestemt at beslutning om udtræden skal foretages efter vandværkets regler for ændring af
vedtægterne. For Andelsselskabet Frederiksberg Vandværk betyder det ifølge vedtægternes §9 at mindst
2/3 af de stemmeberettigede skal være til stede, og mindst 2/3 af disse skal stemme for, for at forslaget
kan blive vedtaget.

Er 2/3 af de stemmeberettigede ikke til stede, kan forslaget vedtages på en efterfølgende ekstraordinær
generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede.
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Bestyrelsens redegørelse til forbrugerne

Redegørelsen har til formål at oplyse forbrugerne om, hvilken betydning det har for vandværket at udtræde
af den økonomiske regulering, om vandværkets nuværende økonomi og om de forventede økonomiske og
administrative konsekvenser af udtræden.

Redegørelsens indhold følger af bekendtgørelse om økonomiske rammer (BEK nr. 1623 af 27/12/2019) §
29, stk. 1 og Forsyningssekretariatets tilhørende vejledning.

Indhold i redegørelsen:

1. Energistyrelsens beskrivelse af de regler om økonomisk regulering mv., som Andelsselskabet
Frederiksberg Vandværk er omfattet af før og efter udtræden

2. Andelsselskabet Frederiksberg Vandværks omkostningsniveau indenfor de seneste 5 år fordelt på
regulatoriske afskrivninger på investeringer og renteomkostninger samt driftsomkostninger

3. Prisudvikling siden Andelsselskabet Frederiksberg Vandværk blev omfattet af vandsektorloven
4. Andelsselskabet Frederiksberg Vandværks gældende økonomiske ramme
5. Aktuelle henlæggelser opgjort efter Forsyningssekretariatets metode
6. Forventede ændringer i prisniveauet de kommende 5 år
7. Forventede administrative konsekvenser af udtræden

1. Energistyrelsens beskrivelse af de regler om økonomisk regulering mv., som Andelsselskabet
Frederiksberg Vandværk er omfattet af før og efter udtræden

Energistyrelsens beskrivelse er vedlagt sidst i denne redegørelse.

2. Andelsselskabet Frederiksberg Vandværks omkostningsniveau indenfor de seneste 5 år fordelt på
regulatoriske afskrivninger på investeringer og renteomkostninger samt driftsomkostninger

I nedenstående tabel fremgår Andelsselskabet Frederiksberg Vandværks omkostninger i de seneste 5 år,
fordelt på de tre kategorier. I tillæg til nedenstående omkostninger har Andelsselskabet Frederiksberg
Vandværk nogle omkostninger som i den økonomiske regulering benævnes ikke-påvirkelige omkostninger.
Disse omkostninger omfatter bl.a. afgift til Forsyningssekretariatet, afgift af ledningsført vand og
ejendomsskat.

t.kr. 2020 2019 2018 2017 2016

Regulatoriske afskrivninger 341 345 379 423 267

Renteomkostninger 11 5 0 0 1

FADO (Faktiske
driftsomkostninger)

1.661 3.044 2.900 1.899 2.124

I alt 2.013 3.394 3.279 2.322 2.392



4

3. Prisudvikling siden Andelsselskabet Frederiksberg Vandværk blev omfattet af vandsektorloven

Andelsselskabet Frederiksberg Vandværks priser for levering af drikkevand omfatter et fast årligt bidrag pr.
enhed og variabelt bidrag pr. forbrugt m3 vand. Det variable bidrag tillægges afgift af ledningsført vand som
er en afgift der opkræves og afregnes direkte til staten. Derudover tillægges den samlede afregning moms.

Nedenstående er priserne for Andelsselskabet Frederiksberg Vandværk uden afgift af ledningsført vand og
moms.

Takster – kr. 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

Variabelt bidrag
pr. m3

8,00 7,00 6,00 6,00 6,00 5,00 6,00 6,00 7,80 7,80 5,80

Fast årligt bidrag
pr. enhed

525 525 525 525 525 500 500 500 500 500 500

4. Andelsselskabet Frederiksberg Vandværks gældende økonomiske ramme

Nedenfor fremgår Andelsselskabet Frederiksberg Vandværks gældende økonomiske rammer for 2020 og
2021 udmeldt af Forsyningssekretariatet i statusmeddelelse af hhv. 5. september 2019 og 21. oktober
2020.

De økonomiske rammer udgør henholdsvis 3.765 t.kr. for 2020 og 1.720 t.kr. for 2021. De økonomiske
rammer er opgjort inkl. ikke-påvirkelige omkostninger herunder afgift af ledningsført vand. Afgift af
ledningsført vand udgør 6,37 kr. ekskl. moms pr. m3 i 2020.

t.kr. 2021 2020

Drifts- og anlægsomkostninger 2.568 2.542

Ikke-påvirkelige omkostninger 1.133 1.223

Korrektion vedrørende tidligere
års økonomiske rammer

-1.981 0

I alt – økonomisk ramme 1.720 3.765

Andelsselskabet Frederiksberg Vandværks økonomiske rammer kan findes på Forsyningssekretariatets
hjemmeside under ”afgørelser”. https://www.kfst.dk/Vandtilsyn

5. Aktuelle henlæggelser opgjort efter Forsyningssekretariatets metode

Begrebet henlæggelser omfatter midler som Andelsselskabet Frederiksberg Vandværk har haft mulighed
for at spare op indenfor tidligere års økonomiske rammer. Opsparing har været mulig såfremt
Andelsselskabet Frederiksberg Vandværk faktiske udgifter har været lavere end de økonomiske rammer og
Andelsselskabet Frederiksberg Vandværk samtidig har valgt at opkræve hele eller dele af forskellen.

Henlæggelser opgøres efter en metode anvist af Forsyningssekretariatet hvorved kortfristede aktiver
fratrækkes kortfristede gældsforpligtelser.

https://www.kfst.dk/Vandtilsyn
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Andelsselskabet Frederiksberg Vandværks henlæggelse pr. 31. december 2020 er opgjort til 1.714 t.kr. jf.
nedenstående beregning baseret på udkast til årsrapporten for 2020.

t.kr.

Tilgodehavender fra salg 2.580 + Aktiv

Likvide beholdninger 430 + Aktiv

Leverandører af varer og
tjenesteydelser

-115 (-) Gæld

Feriepenge til indefrysning -30 (-) Gæld

Anden gæld -1.151 (-) Gæld

I alt 1.714

6. Forventede ændringer i prisniveauet de kommende 5 år

Andelsselskabet Frederiksberg Vandværk har større forventelige investeringer i de kommende år. Herunder
2 nye boringer, til at højne forsyningssikkerheden. Selskabet forventer i forlængelse af disse planlagte
investeringer at udvide med et mindre vandværk.
Andelsselskabet Frederiksberg Vandværks forsyningsområde er løbende blevet udvidet i de seneste 4 år.
Dette har medført et øget forbrug, og har betydet at vandværket er nødsaget til at investere i nye boringer,
for at kunne sikre en vandkapacitet til at kunne forsyne alle sine forbrugere.
Andelsselskabet Frederiksberg Vandværk har desuden en del af dets forsyningsområde, som består af
ældre eternit og stålledninger, hvor der forventes større udskiftninger i ledningsnettet, for at kunne
minimere lækager og dermed vandspild og vandbrug.

Andelsselskabet Frederiksberg Vandværk forventer på baggrund af udtræden af den økonomiske regulering
og skattepligt at kunne reducere administrationsomkostningerne som følge af bortfald af afgift til
Forsyningssekretariatet, opgørelse og indberetning af skattepligtig indkomst og revisorerklæring på
reguleringsregnskabet til Forsyningssekretariatet. Dette som led i at selskabet, såfremt udtræden af den
økonomiske regulering og skattepligt vedtages, fremover udelukkende vil skulle udarbejde årsregnskaber
og dermed vil spare den administrative tid samt revisor assistance ifm. opgørelse og udarbejdelse af det
årlige reguleringsregnskab til Forsyningssekretariatet samt bilag til selvangivelse til Skattestyrelsen.

Besparelsen på administrationsomkostninger vil medgå til at sikre stabile priser og til at imødegå
uforudsete omkostninger. Andelsselskabet Frederiksberg Vandværk forventer en uændret pris i de
kommende 5 år, som passende til at kunne dække selskabets planlagte investeringer.

7. Forventede administrative konsekvenser af udtræden

Andelsselskabet Frederiksberg Vandværks udtræden af den økonomiske regulering forventes ud over
besparelserne anført i punkt 6 ovenfor at frigive tid hos selskabets driftsleder, som ikke vil skulle foretage
indberetninger og opfølgning på udkast til afgørelser fra Forsyningssekretariatet. Bestyrelsen vil derudover
få frigivet tid fra overvågning af overholdelse af økonomiske rammer.
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Tidsforbrug til opgørelser og overvågning i forbindelse med hvile-i-sig-selv princippet i vandforsyningsloven
som Andelsselskabet Frederiksberg Vandværk vil være underlagt efter udtræden forventes at være af
betydeligt mindre omfang.
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Energistyrelsen 
 
Carsten Niebuhrs Gade 43 
1577 København V 
 
T: +45 3392 6700 
E: ens@ens.dk 
 
www.ens.dk 

Orientering til forbrugerne – Mindre vandselskaber kan nu 
vælge at udtræde af økonomisk regulering  
 

 

 

Fra den 1. januar 2020 kan de mindre, forbrugerejede vandselskaber 
beslutte at træde ud af den økonomiske regulering i vandsektorloven. 

Det betyder, at hvis du som forbruger er tilsluttet et mindre, forbrugerejet 
vandselskab, kan du være med til at beslutte, hvorvidt dit vandselskab 
skal undtages regler, som bl.a. sætter en grænse for, hvor mange penge 
dit selskab kan opkræve fra forbrugerne.  

Hvis forbrugerne beslutter, at deres vandselskab skal træde ud af den 
økonomiske regulering, vil vandselskabet være omfattet af de samme 
regler som i dag gælder for vandselskaber, der leverer mindre end 
200.000 m3 vand årligt.  

Du kan læse mere om regler og proces for beslutningen i 
Forsyningssekretariatets vejledning om udtræden af den økonomiske 
regulering. 

Hvis et vandselskab træder ud af vandsektorlovens økonomiske 
regulering har det følgende konsekvenser: 

 Der vil ikke længere være en beløbsmæssig grænse for 
vandselskabets samlede indtægter og dermed en grænse for, 
hvor meget vandselskabet kan opkræve i betaling fra de 
tilsluttede forbrugere og virksomheder. 
 

 Der vil ikke blive fastsat krav til, at vandselskabet drives effektivt.  
 

 Vandselskabet vil ikke længere skulle indberette oplysninger eller 
betale afgift til Forsyningssekretariatet, som er den myndighed, 
der i dag fastsætter krav til vandselskabets indtægter og 
effektivisering. 
 

Kontor/afdeling 
Vand og Affald 
 
Dato 
9. januar 2020 
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 Vandselskabet vil ikke længere være skattepligtigt. Se nærmere 
om betingelser for skattefrihed nedenfor.   
 

 Vandselskabet vil fortsat have pligt til at indberette data til den 
miljømæssige performancebenchmarking, som er en måling af, 
hvor godt selskabet lever op til parametre inden for sundhed, 
forsyningssikkerhed, energi, klima og miljø. 
 

 Vandselskabet vil fortsat være omfattet af vandforsyningslovens 
princip om, at selskabets indtægter og udgifter skal balancere 
over en årrække (hvile i sig selv-princippet).  
 

 Vandselskabet vil fortsat være omfattet af vandforsyningslovens 
regler om, hvad der kan opkræves betaling for over taksterne, og 
hvordan taksterne skal fastsættes. 
 

 Kommunen vil fortsat skulle godkende taksterne. 
 

 Vandselskabet vil fortsat være omfattet af vandforsyningslovens 
regler om vandforsyningsplanlægning, forsyningspligt og 
indvindingstilladelser m.v.  
 

 Vandselskabet er fortsat omfattet af vandsektorlovens regler om, 
hvilken tilknyttet virksomhed selskabet må udøve. Se nærmere 
om tilknyttet virksomhed nedenfor.  

I det følgende kan du læse mere om formålet med vandsektorloven og 
vandforsyningsloven, og om, hvilke regler der stadig vil gælde, hvis 
vandselskabet træder ud, og hvilke regler der ikke længere vil gælde for 
selskabet.  

For yderligere oplysninger om reglerne m.v. kan du kontakte 
Energistyrelsen, tel.: 33 92 67 00  eller mail: ens@ens.dk eller 
Forsyningssekretariatet, tel.: 41 71 50 00 eller mail: vand@kfst.dk 

Vandsektorlovens økonomiske regulering 

I vandsektorloven skelnes der mellem vandselskaber, der leverer 
mellem 200.000 og 800.000 m3 vand årligt, og vandselskaber, der 
leverer mere end 800.000 m3 vand årligt.  

Siden 2009 har alle forbrugerejede vandselskaber med en årlig leveret 
vandmængde på mindst 200.000 m3 været omfattet af vandsektorloven. 
Det betyder, at vandselskabernes samlede indtægter fra takster m.v. 
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skal holde sig inden for en fastsat økonomisk ramme1. Der stilles 
løbende krav til selskaberne om at reducere deres omkostninger 
(effektiviseringskrav), så forbrugerne ikke betaler mere end nødvendigt 
for vandet. 

Du kan som forbruger eller virksomhed ikke vælge et andet 
vandselskab, end det du er tilknyttet. Vandselskaber er derfor ikke udsat 
for konkurrence, som ellers ville medvirke til, at vandselskabet var nødt 
til at sørge for effektiv drift. Formålet med reglerne er derfor at efterligne 
et konkurrencepres for at holde priserne nede.    

Reglerne administreres af Forsyningssekretariatet (det statslige 
vandtilsyn), der er en del af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. 
Vandselskaberne indberetter regnskabstal m.v. til brug for 
Forsyningssekretariatets fastsættelse af økonomiske rammer. 
Vandselskaberne betaler en afgift til dækning af 
Forsyningssekretariatets udgifter.  

De nærmere regler om fastsættelse af økonomiske rammer, 
vandselskabernes indberetning og Forsyningssekretariatets kontrol m.v. 
findes i bekendtgørelse om økonomiske rammer for vandselskaber. 

For forbrugerejede vandselskaber med en årlig leveret vandmængde 
mellem 200.000 og 800.000 m3 er der et fast årligt effektiviseringskrav, 
der er ens for alle og som tilskynder til, at selskaberne følger med den 
økonomiske udvikling i samfundet på trods af, at de ikke er udsat for 
konkurrence. 

De større vandforsyningsselskaber (med en årlig leveret vandmængde 
på mindst 800.000 m3) og alle spildevandsforsyningsselskaber er - ud 
over det faste årlige effektiviseringskrav - omfattet af såkaldt 
totaløkonomisk benchmarking. Det betyder, at selskabernes effektivitet 
sammenlignes, for at der på det grundlag kan udarbejdes individuelle 
effektiviseringskrav til selskaber med ineffektiv drift. De mindre 
vandselskaber kan deltage frivilligt i benchmarkingen. Et vandselskab, 
som er trådt ud af reguleringen, vil ikke kunne deltage frivilligt i 
benchmarkingen. 

Det er politisk besluttet, at der skal indføres samme krav for alle 
vandselskaber omfattet af vandsektorloven. Det vil sige, at fra 2022 
forventes det, at der vil gælde samme regler om benchmarking og 
effektivisering for de forbrugerejede vandselskaber med en årlig leveret 

                                                      
1 Der kan dog gives tillæg til den økonomiske ramme, hvis der opstår nye omstændigheder, 
fx hvis forsyningsområdet skal udvides 
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vandmængde mellem 200.000 og 800.000 m3, der ikke er trådt ud af 
den økonomiske regulering.  

Andre regler i vandsektorloven 

Et vandselskab, som træder ud af den økonomiske regulering, vil fortsat 
være omfattet af andre dele af vandsektorloven, herunder regler om 
performancebenchmarking og tilknyttet virksomhed.  

Alle vandselskaber omfattet af vandsektorloven skal hvert år indberette 
oplysninger til Miljøstyrelsen til brug for beregning af vandselskabernes 
performance inden for forhold vedrørende miljø, sundhed, 
forsyningssikkerhed, energi og klima (performancebenchmarking). 
Performancebenchmarkingen er et dialogværktøj, der viser udviklingen i 
de nævnte forhold, men der fastsættes ingen krav på baggrund heraf. 

Vandsektorloven indeholder også regler om vandselskabers deltagelse i 
tilknyttet virksomhed. Tilknyttet virksomhed er aktiviteter, der ikke er 
nødvendige for at levere drikkevand, men som har en tæt tilknytning til 
denne opgave. Der er nærmere regler om de tilladte former for tilknyttet 
virksomhed i bekendtgørelse om vandselskabers deltagelse i tilknyttet 
virksomhed. Det drejer sig bl.a. om brug af den særlige viden eller 
kapacitet, som vandselskabet har, og om teknisk bistand til kommunens 
udarbejdelse af vandforsyningsplaner. Vandselskaber kan kun deltage i 
anden virksomhed, som har nær tilknytning til forsyningsvirksomhed, og 
som udøves på kommercielle vilkår. Den tilknyttede virksomhed skal 
holdes regnskabsmæssigt adskilt fra vandforsyningsaktiviteterne, og 
hvis den samlede omsætning udgør mere end 2 mio. kr. årligt skal den 
tilknyttede virksomhed udøves i et selvstændigt selskab.  

Hvis et vandselskab, som beslutter at træde ud af den økonomiske 
regulering, også udøver tilknyttet virksomhed, forudsætter 
skattefriheden, at den tilknyttede virksomhed udøves i et selvstændigt 
selskab. 
 
Vandforsyningsloven, herunder hvile i sig selv-princippet  
 
Et vandselskab, som træder ud af den økonomiske regulering, vil fortsat 
være omfattet af vandforsyningsloven, herunder de regler, som nævnes 
her.  

Vandselskaber, der forsyner eller har til formål at forsyne mindst 10 
ejendomme, kaldes også almene vandforsyninger.  
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Alle almene vandforsyninger er underlagt det såkaldte hvile i sig selv-
princip. Det betyder, at der over en årrække skal være balance mellem 
vandselskabets udgifter og indtægter. Det betyder, at vandselskabet 
ikke må opkræve mere end det, der skal bruges til at dække nødvendige 
omkostninger set over en kortere årrække.  

Vandforsyningsloven beskriver de typer af udgifter, som kan dækkes af 
takstmidler opkrævet fra forbrugerne. Det drejer sig bl.a. om 
omkostninger til indvinding og distribution af vand, lønninger og andre 
driftsomkostninger, forrentning af fremmedkapital og henlæggelser til 
nyinvesteringer samt udgifter til beskyttelse af vandressourcer. 
Vandforsyningsloven stiller ikke krav til vandselskabets effektivitet. 

Vandselskabet har ansvaret for at fastsætte taksterne for drifts- og 
anlægsbidrag efter vandforsyningslovens regler. Kommunalbestyrelsen 
skal hvert år godkende taksterne. For mere information om fastsættelse 
og godkendelse af takster, se vejledning om fastsættelse af takster for 
vandforsyning på Energistyrelsens hjemmeside (vejledning nr. 9214 af 
7. marts 2017). 


