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FINANSIERING OG
TAKSTFASTSÆTTELSE
2022
Skanderborg Forsyning
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1.0 INTRODUKTION
Dette notat omhandler finansiering af Skanderborg Forsynings aktiviteter.
Notatet er et beslutningsnotat til fastlæggelse af forbrugstaksterne, som bestyrelsen er
ansvarlig for sker inden for givne økonomiske rammer. Skanderborg Kommune skal
efterfølgende foretage legalitetskontrol og godkende taksterne i Skanderborg Vand A/S,
Skanderborg Spildevand A/S og for tømningsordningen.
Økonomiske rammer
Skanderborg Vand A/S og Skanderborg Spildevand A/S er jf. vandsektorloven underlagt
regulering bl.a. i form af økonomiske rammer, imens tømningsordning ikke er underlagt
regulering, men skal ”Hvile-i-sig-selv”.
Skanderborg Vand A/S har 2-årige økonomiske rammer for reguleringsperioden 20212022, imens Skanderborg Spildevand A/S i september 2022 har 2-årige økonomiske
rammer for reguleringsperioden 2022-2023.
Den økonomiske ramme kan øges ved at ansøge om tillæg til den økonomiske ramme i
overensstemmelse med ØR-bekendtgørelsens §11. Tillæg gives eksempelvis til statsligt
eller kommunalt fastsatte, pålagte mål, flytning af forsyningsledninger, udvidelse af
forsyningsområdet eller håndteret vandmængde, omkostninger til
medfinansieringsprojekter mv.
Effektiviseringskrav
Skanderborg Vand A/S og Skanderborg Spildevand A/S er via benchmarking udsat for
kunstig konkurrence. Er selskaberne ikke tilstrækkeligt effektive udsættes de for ikke
bare et generelt effektiviseringskrav, men også for et individuelt effektiviseringskrav, som
medfører, at selskabernes økonomiske rammer reduceres.
Det generelle effektiviseringskrav på driftsomkostningerne udgør altid 2% af de driftsomkostninger, der fremgår af indtægtsrammen, imens det generelle effektiviseringskrav på
anlægsomkostningerne afhænger af den årlige produktivitets-udvikling.
Det individuelle effektiviseringskrav stilles på baggrund af benchmarkingresultatet. Det
individuelle effektiviseringskrav kan maksimalt udgøre 2% af den årlige indtægtsramme
fratrukket ikke-påvirkelige omkostninger.
Hvile i sig selv-princippet
Skanderborg Vand A/S og Skanderborg Spildevand A/S’ indtægter skal over tid
finansiere Skanderborg Vand A/S’ og Skanderborg Spildevand A/S’ omkostninger,
herunder anlægsinvesteringer samt afdrag på lån og renter. Begge selskaber står over
for en stor investeringspukkel.
De budgetterede aktiviteter, herunder driftsomkostninger og anlægsinvesteringer,
fremgår af Budget 2022.

Finansieringen kan ske over taksterne, ved indtægter fra tilslutningsbidrag og/eller ved
lånoptagelse. Valg af en ansvarlig og afbalanceret finansieringsform er vigtigt.
Skanderborg Forsyning skal jf. Ejerpolitikken vægte forsyningssikkerhed på levering af
drikkevand og rensning af spildevand højt. Derudover skal fremtidssikringen af anlæg
vægtes højt, samtidig med at Skanderborg Forsyning er forpligtet til, ved løbende at
have fokus på effektiviseringer, at sikre borgere og virksomheder konkurrencedygtige og
afbalancerede priser gennem stabile og lave takster.

2.0 SKANDERBORG VAND A/S
2.1 ØKONOMISK RAMME
Skanderborg Vand A/S fik i 2021 fastsat økonomiske rammer for 2021-2022. Den
økonomiske ramme for 2022 udgør 18.703 tkr.
Specifikation af den økonomiske ramme:

Kontrol med overholdelse af ØR
Skanderborg Vand A/S havde i årene 2017-2019 en samlet overdækning på i alt 1.424
tkr. Overdækningen er indregnet i de økonomiske rammer for 2021 og 2022 med 712 tkr.
pr. år.
Skanderborg Vand A/S havde i 2020 en overdækning på 418 tkr. Denne overdækning vil
blive indregnet i de økonomiske rammer for 2023-2026 med 105 tkr. pr. år.

Effektiviseringskrav
Den økonomiske ramme for Skanderborg Vand A/S er i 2022 korrigeret med
effektiviseringskrav på i alt 463 tkr., hvilket kan specificeres således:

Tillæg
Den økonomiske ramme for Skanderborg Vand A/S er i 2022 udvidet med i alt 357 tkr.,
hvilket kan specificeres således:

INDTÆGTER 2022
Den økonomiske ramme for 2022 inkl. bidrag til Vandsamarbejdet i Skanderborg
Kommune og fusionen med Voerladegård Vandværk viser, at der i 2022 ikke er
mulighed for en takststigning i Skanderborg Vand A/S.
Der indstilles til følgende:



Prisen pr. m3 fastholdes på 7 kr. ekskl. moms og afgifter.
Det faste bidrag fastholdes på 590 kr.

Takstsammensætningen og sammenligningen med sidste års takster fremgår nedenfor.

Regulatoriske indtægter
Budgettet for 2022 viser samlede regulatoriske indtægter for i alt 21.324 tkr.
Fakturerede tilslutningsbidrag periodiseres regulatorisk over 75 år, svarende til
ledningsnettets levetid og indgår dermed i de samlede regulatoriske indtægter med 314
tkr.

Økonomisk ramme
Den økonomiske ramme for 2022 udgør 18.703 tkr. Hertil lægges ikke-påvirkelig
omkostning vedrørende Vandsamarbejdet i Skanderborg Kommune på 1.100 tkr. samt
tillæg vedrørende fusionen med Voerladegård Vandværk på anslået 1.500 tkr., hvorefter
den korrigerede økonomiske ramme for året udgør i alt 21.303 tkr.
Regulatoriske indtægter i forhold til økonomisk ramme:

Som det fremgår ovenfor vil Skanderborg Vand A/S med uændrede takster i 2022 få en
overdækning på 21 tkr.
Finansiering
Den likviditetsmæssige effekt, af aktiviteterne i Skanderborg Vand A/S i 2022 fremgår
nedenfor.

Afholdelse af driftsomkostninger, anlægsinvesteringer, renteomkostninger samt afdrag
på langfristet gæld hos Kommunekredit med en restgæld pr. 1. januar 2022 på 5.773 tkr.
medfører udbetalinger på i alt 32.524 tkr. Heraf er 14.003 tkr. finansieret over taksterne,
3.820 tkr. er finansieret af tilslutningsbidrag, imens det likviditetsmæssige underskud på
14.701 skal lånefinansieres.

3.0 SKANDERBORG SPILDEVAND A/S
3.1 ØKONOMISK RAMME
Skanderborg Spildevand A/S har i september 2021 fået fastsat økonomiske rammer for
2022-2023. Den økonomiske ramme for 2022 udgør 104.333 tkr.
Specifikation af den økonomiske ramme:

Kontrol med overholdelse af ØR
Skanderborg Spildevand A/S havde i årene 2017-2019 en samlet underdækning på i alt
36.104 tkr., imens selskabet i 2020 havde en overdækning på 3.532 tkr.
Skanderborg Spildevand A/S har samlet set over kontrolperioden 2017-2020 opkrævet
mindre end indtægtsrammen tillod. Den samlede underdækning i kontrolperioden 2017-

2020 på i alt 32.572 tkr. bortfalder, og indregnes derfor ikke i indtægtsrammen for 20222023.
Effektiviseringskrav
Den økonomiske ramme for Skanderborg Spildevand A/S er i 2022 korrigeret med
effektiviseringskrav på i alt 3.710 tkr., hvilket kan specificeres således:

Tillæg
Den økonomiske ramme for Skanderborg Spildevand A/S er i 2022 udvidet med i alt
5.910 tkr., hvilket kan specificeres således:

Det bemærkes, at engangstillæg vedrørende bassinoprensning på 1.720 tkr. ikke er
medtaget i den foreløbige økonomiske ramme for 2022, men forventes med i den
endelige økonomiske ramme for 2022.

INDTÆGTER 2022
Den økonomiske ramme for 2022 viser, at der ikke er mulighed for en takststigning i
2022 i Skanderborg Spildevand A/S.
Der indstilles til følgende:
 Vandafledningsbidraget fastholdes på 34,50 kr. ekskl. moms.
 Det faste bidrag fastholdes på 550 kr. ekskl. moms.
Takstsammensætningen og sammenligningen med sidste års takster fremgår nedenfor.

Regulatoriske indtægter
Budgettet for 2022 viser samlede regulatoriske indtægter for i alt 105.943 tkr.
Fakturerede tilslutningsbidrag periodiseres regulatorisk over 75 år, svarende til ledningsnettets levetid og indgår dermed i de samlede indtægter med 1.287 tkr.

Regulatoriske indtægter i forhold til økonomisk ramme:

Som det fremgår ovenfor vil Skanderborg Spildevand A/S med en uændrede takster i
2022 få en underdækning på 110 tkr.
Finansiering
Den likviditetsmæssige effekt af aktiviteterne i Skanderborg Spildevand A/S i 2022
fremgår nedenfor.

Afholdelse af driftsomkostninger, anlægsinvesteringer, renteomkostninger samt afdrag
på langfristet gæld hos Kommunekredit/Skanderborg Kommune medfører udbetalinger
på i alt 204.327 tkr. Heraf er 100.156 tkr. finansieret over taksterne, 4.500 tkr. er
finansieret af vejbidrag og 27.307 tkr. er finansieret af tilslutningsbidrag, imens det
likviditetsmæssige underskud på 72.364 tkr. skal lånefinansieres.

4.0 TØMNINGSORDNING TAKSTER 2022
Tømningsordningen i Skanderborg Kommune administreres af Skanderborg Spildevand
A/S i henhold til ”Aftale om overdragelse af Tømningsordning af bundfældningstanke”,
som er indgået mellem Skanderborg Kommune og Skanderborg Forsyning A/S den 7.
november 2011.
Tømningsordningen skal i henhold til §1, stk. 4 i Lov om betalingsregler for
spildevandsforsyningsselskaber m.v. ”hvile i sig selv”. Nettoomsætningen korrigeres
derfor med en eventuel over- eller underdækning for året. Overstiger de hos kunderne
opkrævede beløb omkostningerne for drift og administration af tømningsordningen,
indregnes overdækningen i balancen som en gældsforpligtelse til tømningsordningen
kunder. Er de hos kunderne opkrævede beløb lavere end omkostningerne for drift og
administration af tømningsordningen, indregnes underdækningen som et tilgodehavende
hos tømningsordningen kunder.
Driftsbudget
Priserne fra ekstern leverandør af tømninger er øget. For at sikre at tømningsordningen
fortsat hviler i sig selv overføres prisstigningerne på taksterne.
Med de budgetterede antal tømninger og indstillede takststigninger fås en budgetteret
omsætning i 2022 på i alt 1.449 tkr.
Omkostningerne til drift af tømningsordningen består af eksterne omkostninger til drift af
tømningsordning samt administrationsomkostninger. De budgetterede omkostninger i
2022 udgør i alt 1.421 tkr.

Resultat af tømningsordningen i 2022 udgør en overdækning på 28 tkr.
Overdækning på tømningsordningen fra tidligere år blev i 2020 væsentligt reduceret.
Overdækningen udgjorde primo 2021 i alt 30 tkr.

Omsætning
Kundegrundlag
Der er i 2021 registreret 2.309 kunder med tømningsordning. Det forventes, at der i 2021
og 2022 er 10 kunder, der bliver tilsluttet kloak og således bliver afmeldt
tømningsordningen. I alt budgetteres der derfor med, at der skal foretages 2.299
tømninger i 2022.

Takster
Priserne fra ekstern leverandør på normale og ekstra tømninger er øget. For at sikre at
tømningsordningen hviler i sig selv overføres prisstigningerne på taksterne. Der indstilles
til følgende:
 Taksten for en ordinær tømning øges med 10% til 550 kr. ekskl. moms.
 Taksten for øvrige tømninger samt ekstra tømninger mv. øges med 10-52%.
Takststigningerne er specificeret nedenfor.

5.0 PLAN FOR GODKENDELSE AF
TAKSTER FOR 2022
Tidsplan for budget 2022 med angivelse af frister i 2021 fremgår nedenfor:
Dato
12.10.2021
22.10.2021
01.12.2021
08.12.2021
15.12.2021

Aktivitet
Budget 2022 og takster 2022 godkendes af Bestyrelsen
Takster 2022 sendes til Kommunens Direktion
Takster 2022 godkendes af Kommunens Direktion
Takster 2022 godkendes af Kommunens Økonomiudvalg
Takster 2022 godkendes af Byråd
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