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1. Sammenfatning af de analyserede modeller 
Spildevandsudvalget blev nedsat i efteråret 2010, og er repræsenteret ved 
følgende organisationer: DI, Landbrug & Fødevarer, DANVA, KL, Danmarks 
Naturfredningsforening, Forbrugerrådet, Ejendomsforeningen Danmark og 
Parcelhusejernes Landsforening. Udvalget har analyseret mulige ændringer af 
betalingsreglerne, og der skal efterfølgende tages politiske stilling til, hvordan 
evt. løsninger skal implementeres. Udvalget har bl.a. analyseret mulighederne 
for at øge incitamenterne til alternativ afledning af regnvand samt at sikre en 
større grad af sammenhæng mellem, hvad der betales i spildevandsbidrag, og 
hvilke omkostninger det pågældende vandforbrug reelt giver anledning til, dvs. 
en øget grad af kostægthed.  
 
Udvalgets analyser viser, at en mere kostægte betalingsstruktur vil medføre, at 
små vandforbrugende virksomheder og boliger generelt set vil opleve 
stigninger i deres omkostninger til vandafledning, mens store vandforbrugende 
virksomheder vil opleve fald i deres omkostninger til vandafledning. Udvalget 
har analyseret flere modeller, som hver især vil bidrage til en øget grad af 
kostægte betaling. Modellerne, som er beskrevet yderligere nedenfor, omfatter: 
(1) en forøgelse af det faste bidrag, (2) en trappemodel, med differentierede 
takster alt efter forbrug, (3) en opdeling af taksterne i en kloak- og rensetakst, 
(4) en ændring af tilslutningsbidraget, (5) en ændring af reglerne for særbidrag 
med indførsel af renseklasser, samt (6) alternativ afledning af spildevand. 
 
Udvalget har endvidere analyseret forskellige modeller, som kan øge 
incitamentet til alternativ afledning af regnvand ved at indføre et 
regnvandsbidrag. Modellerne beregner størrelsen af et regnvandsbidraget ud 
fra enten grundarealet, det befæstede areal eller det reducerede tilsluttede 
areal (det faktiske areal, som afleder regnvand til kloakken). Den sidste model 
forventes at give det mest retvisende billede af den afledte regnvandsmængde, 
men er også en administrativt mere omkostningstung model. Analysearbejdet 
viser, at indførslen af et regnvandsbidrag overordnet set også vil bidrage til en 
mere kostægte prisstruktur. Udvalgets arbejde peger dog på, at der kan være 
behov for andre initiativer ud over et øget økonomisk incitament, fx information 
til grundejerne. 
 
Udvalget har også analyseret en model til ændring af vejbidraget, som vil øge 
incitamenterne til alternativ afledning af regnvand fra veje. 
 
Udvalget har endvidere analyseret en forenkling af det justerede 
betalingsprincip samt en harmonisering af reglerne hen mod reglerne på 
vandforsyningsområdet. 
 
Nedenstående tabel viser i kort oversigtsform de enkelte analyserede modeller 
og deres mulighed for at øge hhv. graden af kostægte betaling og incitamentet 
til alternativ afledning af regnvand.  
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 Øget grad af 
kostægthed 

Øget incitament til 
alternativ afledning af 

regnvand 
Forøgelse af det faste bidrag X - 
Trappemodel X - 
Opdeling i transport- og rensetakst X - 
Tilslutningsbidrag X - 
Særbidrag, herunder renseklasser X - 
Alternativ afledning af spildevand X - 
Alternativ afledning af regnvand X X 
Vejbidrag (X) X 
Justeret betalingsprincip (X) - 
Harmonisering hen mod 
vandforsyningsområdet 

- - 

Tabel 1: viser de analyserede modeller og deres mulighed for at øge hhv. graden af kostægthed og 
incitamentet til alternativ afledning af regnvand. Tabellen viser ikke konsekvenserne for incitament 
til vandbesparelser eller administration.  
 
I nedenstående beskrivelse af konsekvenserne ved de enkelte modeller er der 
flere steder angivet procentuelle stigninger og fald. Hvis ikke andet er angivet, 
er disse procenter angivet ud fra rapportens to gennemsnitlige 
eksempelforsyninger (Århus og Horsens), hvor ca. 30 procent af vandforbruget 
stammer fra erhverv. De procentuelle stigninger og fald afhænger bl.a. af en 
forsynings konkrete sammensætning af brugere, og kan dermed variere ud fra 
nedenstående beskrivelse. Tendenserne med hhv. stigninger og fald vurderes 
dog at vise et generelt billede af modellernes konsekvenser. I bilag 1 er de 
økonomiske konsekvenser for de enkelte modeller opført mere detaljeret i 
skemaform. 
 
Modellerne er analyseret ud fra situationen i dag, dvs., at der ved indførsel af 
et regnvandsbidrag fx ikke er regnet på konsekvenserne ved en ændret 
adfærd. Det må dog antages, at fx et regnvandsbidrag vil medføre, at en øget 
andel af brugerne vil etablere alternativ afledning af regnvand for at undgå at 
betale et regnvandsbidrag. I det konkrete tilfælde vil det betyde, at jo flere 
grundejere der vælger at aflede regnvandet alternativt, des højere vil 
regnvandsbidraget blive for de resterende brugere, hvis ordningen skal være 
kostægte. 
 
De analyserede modeller kan betragtes som byggeklodser, og kan kombineres 
på forskellig vis, alt efter hvilke af ovennævnte hensyn, der ønskes tilgodeset. 
Udvalget har ikke forholdt sig til alle mulige sammensætninger 
 
1.1 Forøgelse af det faste bidrag 
Efter gældende regler skal brugerne betale et vandafledningsbidrag ud fra 
vandforbruget (kubikmetertakst) samt et evt. fast bidrag. Størrelsen af det 
faste bidrag må ikke overstige 500 kr. i 2000-priser (svarende til ca. 625 kr. i 
2010 priser).  
 
Modellen analyserer en stigning i det faste vandafledningsbidrag til hhv. 1.000 
kr., 1.500, kr. og 2.000 kr. samt et beløb svarende til fuld omkostningsægthed. 
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Det opnåede provenu ved stigningen i det faste bidrag vil medføre en 
reduktion i det variable vandafledningsbidrag (kubikmeterprisen). Modellen vil 
overordnet set medføre reduktioner i den samlede betaling for større 
vandforbrugere på mellem ca. 5 og 80 procent1. Boliger og andre småbrugere 
vil typisk få stigninger i deres totale omkostninger til vandafledningsbidraget 
på mellem ca. 5 og 225 procent1. Små brugere i huse (20 m3/år) kan i visse 
tilfælde opleve stigninger på op mod 1.000 procent2. Lejligheder med et større 
vandforbrug vil i mange tilfælde dog opnå reduktioner på mellem ca. 5 og 60 
procent som følge af modellen3. Dette skyldes, at det faste bidrag betales pr. 
stik, og at bidraget for ét stik i fx en etagebygning fordeles ud blandt 
bygningens lejligheder.  
 
Størrelsen af de omtalte reduktioner og stigninger øges i takt med, at det faste 
bidrag hæves. Ved at hæve det faste bidrag fra fx 1.000 kr. til et beløb 
svarende til fuld omkostningsægthed vil store vandforbrugere opnå 
reduktioner i den høje ende af intervallet, mens boliger og andre småbrugere 
generelt set tilsvarende vil få stigninger i den høje ende af intervallet (visse 
boligtyper dog undtaget). 
 
Modellen vil medføre et lavere variabelt vandafledningsbidrag, og vil alt andet 
lige, ud fra en økonomisk betragtning, påvirke incitamentet til vandbesparelser 
samt udvikling af miljøteknologiske løsninger i negativ retning. Der er dog 
andre elementer, som kan dæmpe den negative betydning af incitamentet til 
vandbesparelser jf. afsnit 3.7. 
 
1.2 Trappemodel 
Trappemodellen indeholder ikke et fast bidrag, men prissætter hele forbruget 
ud fra en ”trappe”, hvor prisen pr. kubikmeter falder ved hvert trin. Der betales 
således et højere variabelt bidrag for mindre forbrugere (med et forbrug på 
under 500 m3/år) og for et forbrug på mellem 500 – 10.000 m3/år betales der 
et reduceret variabelt bidrag. Kubikmetertaksten for forbrug over 10.000 m3/år 
reduceres yderligere. Graden af kostægte betaling varierer alt efter hvor ”stejl” 
trappen fastsættes. Jo højere kubikmetertaksten er i de øverste trin, des 
større grad af kostægthed vil modellen udvise i form af en lavere 
kubikmetertakst for de større vandforbrugere, som er placeret i lavere trin.  
 

                                                 
1 Alt efter hvilken grad af kostægte betaling der ønskes. En stigning på op mod 225 procent svarer 
fx til en stigning fra ca. 1.800 til 5.850 kr./år for et hus, der anvender 70 m3/år. 
2 Alt efter hvilken grad af kostægte betaling der ønskes. En stigning på op mod 1.000 procent svarer 
fx til en stigning fra 514 til 5.630 kr./år for en bruger, der anvender 20 m3/år. 
3 Alt efter hvilken grad af kostægte betaling der ønskes. En lettelse på op mod 60 procent svarer fx 
til en reduktion fra ca. 2.800 til 1.250 kr./år for en lejlighed, der anvender 110 m3/år. 
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Figur 1: illustrerer de tre forskellige betalingstrin. 
 
Modellen vil på samme måde som den foregående model (hvor det faste 
bidrag blev hævet), medføre generelle reduktioner for store vandforbrugere 
på op mod 85 procent4. I visse tilfælde vil modellen dog medføre stigninger for 
virksomheder med et forbrug på 1.000 m3/år på op mod 15 procent4. Boliger 
og andre småbrugere, herunder også lejligheder, vil få stigninger på mellem 
ca. 5 og 100 procent4. Små forbrugere i huse (med et forbrug på 20 m3/år) vil 
dog i flere tilfælde opleve direkte fald i deres omkostninger til 
vandafledningsbidraget på op mod ca. 40 procent3. 
 
Størrelsen af de omtalte reduktioner og stigninger øges generelt i takt med 
hvor ”stejl” trappen fastsættes, og dermed hvor høj prisen bliver for de første 
500 m3. Ved at gøre trappen mere ”stejl” vil store vandforbrugere opnå 
reduktioner i den høje ende af intervallet, mens boliger og andre småbrugere 
tilsvarende vil opnå stigninger i den høje ende af intervallet. 
 
Trappemodellen medfører en stigning i det variable bidrag i det første trin (op 
til 500 m3/år), og det forventes derfor, at incitamentet til vandbesparelser for 
disse brugere styrkes. For de resterende brugere forventes det, at den 
variable kubikmeterpris vil falde, hvilket som nævnt alt andet lige, ud fra en 
økonomisk betragtning, vil påvirke incitamentet til vandbesparelser samt 
udvikling af miljøteknologiske løsninger i negativ retning. Der er dog andre 
elementer, som kan dæmpe den negative betydning af incitamentet til 
vandbesparelser jf. afsnit 3.7. 
 
1.3 Opdeling i transport- og rensetakst 
Efter gældende betalingsregler skal brugerne betale et almindeligt 
vandafledningsbidrag ud fra vandforbruget (m3-takst) samt et evt. fast 
vandafledningsbidrag. Ved en opdeling i transport- og rensetakst vil det 
samlede bidrag til forsyningen (i dag vandafledningsbidraget) opdeles i et 
bidrag til transport af spildevand (en kloaktakst), og i et bidrag til rensning af 
spildevandet (en rensetakst). Modellen analyserer konsekvenserne ved to 
forskellige typer af transporttakster – en grundtakst og en kubikmetertakst. 
 

                                                 
4 Alt efter hvilken grad af kostægte betaling der ønskes 

Trin 1:  
< 500 m3/år 

Trin 2: 500 – 
10.000 m3/år 

Trin 3:  
> 10.000 m3/år 

Forbrug 

Pris 
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Grundtakstmodellen vil medføre lettelser for store vandforbrugere på mellem 
ca. 15 og 70 procent og stigninger for boliger og småbrugere på mellem ca. 5 
og 766 procent (størst for helt små brugere, med et forbrug på 20 m3/år), 
mens lejligheder i visse tilfælde vil opnå reduktioner på mellem 25 og 35 
procent.  
 
Anvendes kubikmetertakstmodellen vil dette også medføre lettelser for store 
vandforbrugere på mellem ca. 3 og 70 procent, men visse brugere med et 
forbrug på 1000 m3/år vil dog opleve stigninger på op mod 10 procent. 
Stigningerne for småforbrugere i hus er lavere ved kubikmetertakstmodellen 
(mellem ca. 15 og 65 procent), og i visse tilfælde vil disse brugere opnå 
reduktioner på op mod ca. 30 procent.  
 
Modellen med indførsel af en grundtakst pr. boligenhed vil medføre en 
væsentlig lavere variabel kubikmetertakst, hvilket vil have en negativ betydning 
for incitamentet til vandbesparelser samt udvikling af miljøteknologiske 
løsninger jf. afsnit 3.7. Kubikmetertakstmodellen vil medføre et højere variabelt 
vandafledningsbidrag for de brugere, som anvender under 500 m3/år, hvilket vil 
styrke incitamentet til vandbesparelse. For forbrug over 500 m3/år vil det 
variable vandafledningsbidrag falde fra nuværende niveau, hvilket alt andet 
lige, ud fra en økonomisk betragtning, vil påvirke incitamentet til 
vandbesparelser i negativ retning. Der er dog andre elementer, som kan 
dæmpe den negative betydning af incitamentet til vandbesparelser jf. afsnit 3.7. 
 
1.4 Tilslutningsbidrag 
Modellen vil indføre en mulighed for at opkræve et supplerende 
tilslutningsbidrag for boligparceller (ét bidrag pr. parcel), som udstykkes fra 
erhvervsparceller. Modellen vil medføre en mindre øget grad af kostægthed, 
hvor erhvervsejendomme, der vælger at udstykke ejendommen i 
boligparceller, vil få øgede omkostninger, mens de resterende brugere af 
forsyningen vil opnå samlet set lavere omkostninger. Der er dog være tale om 
en mindre omfordeling. 
 
1.5 Særbidrag, herunder renseklasser 
Virksomheder der tilleder særligt forurenet spildevand skal i dag pålignes 
særbidrag, hvis behandlingen af spildevandet giver anledning til 
udgiftskrævende foranstaltninger i forbindelse med en 
spildevandsforsyningens etablering og drift. Særligt forurenet spildevand er 
spildevand med et højere forureningsindhold end husspildevand – herunder 
spildevand med indhold af tungmetaller eller miljøfremmede stoffer.  
 
I dag fastsættes et særbidrag så det afspejler de ekstra omkostninger 
behandlingen medfører i forsyningen. Der er således ikke mulighed for at 
fastsætte et reduceret eller ”negativt” særbidrag, hvis en virksomheds 
spildevand giver anledning til lavere omkostninger end ved behandling af det 
øvrige husholdningsspildevand. Særbidraget skal indeholde de eventuelt 
øgede omkostninger ved håndtering og bortskaffelse af slam, reduceret 
kapacitet og renseeffekt på renseanlægget, ekstra prøveudtagning og 
analyser.  
 



8 

Modellen opstiller tre overordnede niveauer af renseklasser/rensetakster 
(reduceret, standard og forhøjet takst), hvor virksomheder skal betale alt efter 
deres spildevands forureningsgrad sammenlignet med almindeligt 
husholdningsspildevand. Modellen forudsætter således, at virksomheder, der i 
dag betaler særbidrag, som udgangspunkt vil komme til at betale en forhøjet 
takst fremover. Modellen tager også højde for, at spildevand fx kan have 
positive egenskaber. Modellens konsekvenser er beregnet ud fra, at relevante 
virksomheder opnår en reduceret rensetakst på hhv. 25, 50 og 75 procent.  
 
Modellen vil medføre reducerede omkostninger for store vandforbrugere, som 
afleder vand, der er mindre forurenet end husholdningsspildevand. Disse 
brugere vil opnå en reduceret kubikmetertakst. De resterende brugere af 
forsyningen vil opleve stigende omkostninger på op mod ca. 60 procent, idet 
kubikmeterprisen stiger for alle de øvrige brugere. 
 
Det variable vandafledningsbidrag for boliger og erhvervsbrugere (der ikke 
har mulighed for reduceret takst) vil stige i forhold til nuværende niveau, 
hvilket vil styrke incitamentet til vandbesparelser. Brugere, der opnår en 
reduceret takst, vil opnå en lavere variabel kubikmetertakst, hvilket alt andet 
lige, ud fra en økonomisk betragtning, vil have en negativ betydning for 
incitamentet til vandbesparelser samt udvikling af miljøteknologiske løsninger. 
Der er dog andre elementer, som kan dæmpe den negative betydning af 
incitamentet til vandbesparelser jf. afsnit 3.7. 
 
I henhold til Kommissoriet er udvalget blevet bedt om at se på behovet for 
værktøjer, som kan sikre, at særbidrag for særligt forurenet spildevand 
fastsættes og opkræves korrekt. Det er udvalgets vurdering, at det som et 
alternativ til renseklasser kan fastsættes, at særbidraget kan suppleres med 
et krav om, at der skal foreligge en beregning af taksten i hvert enkelt 
tilfælde, samtidig med at evt. skøn skal kunne dokumenteres. Dette kan være 
med til at skabe yderligere klarhed over taksterne, men vil også øge den 
administrative byrde for virksomhed og forsyning. 
 
1.6 Alternativ afledning af spildevand 
Modellen vil i højere grad give mulighed for, at spildevand kan håndteres på 
anden vis end ved afledning til spildevandsforsyningens anlæg. Dette vil i 
praksis betyde en udtræden af forsyningen for de virksomheder, som vælger 
en alternativ afledning af deres spildevand. Det antages, at udtrådte 
virksomheder vil opnå en 100 % kostægte betaling, idet de selv forestår rens 
og afledning af deres spildevand. De manglende indtægter fra de udtrådte 
virksomheder vil blive fordelt på de resterende brugere i form af et øget 
vandafledningsbidrag, som kan stige med op mod ca. 15 til 45 procent. 
 
1.7 Alternativ afledning af regnvand 
Klimaforandringer forventes at medføre flere og kraftigere ekstreme regnskyl 
fremover. Det må således forventes, at der fremover vil komme flere 
oversvømmelser fra kloakker, der giver anledning til oversvømmelser af såvel 
terræn som kældre. Skal det hidtidige serviceniveau bevares, er det således 
nødvendigt enten at opdimensionere kloaksystemet eller nedsætte mængden 
af vand i kloaksystemet eller evt. kombinere disse to metoder.  
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Regnvandsmængden udgør en væsentlig del af den samlede vandmængde i 
kloaksystemerne under regn, hvorfor det er oplagt at søge at reducere 
regnvandstilledningen til kloaknettet, hvis man ønsker at reducere 
regnvandsmængden i kloakken. Der ledes regnvand til kloaknettet fra de 
tilsluttede ejendommes tage, flisebelægninger, asfaltbelægninger m.v. 
Endvidere ledes der regnvand til kloaksystemet fra veje. Denne model 
omhandler ikke regnvand afledt fra veje. 
 
Hensigten med øgede incitamenter og en tilsvarende øget grad af 
anvendelse af alternativ afledning af regnvand er, at forsyningen ikke i 
samme grad skal udbygge kloaknettet til større regnmængder, idet 
regnvandet ikke i samme omfang tilledes kloaksystemet. Udvalgets arbejde 
har vist, at der ikke foreligger rapporter mv., som entydigt konkluderer, i 
hvilket omfang der er samfundsøkonomiske gevinster, men enkelte rapporter 
indikerer, at det kan være tilfældet. Spørgsmålet beror i høj grad på de lokale 
forhold, fx i hvor stor grad jordbundsforhold giver mulighed for etablering af 
nedsivningsanlæg og om, hvorvidt der er et behov for opdimensionering af 
kloaksystemet. 
 
Udvalget har analyseret fire modeller, som øger incitamentet til alternativ 
afledning af regnvand via indførelse af et regnvandsbidrag for ejendomme, 
der afleder regnvand til kloakken. Regnvandsbidraget er et selvstændigt 
bidrag på linje med det nuværende faste bidrag samt det variable 
vandafledningsbidrag. Forsyningens samlede provenu forudsættes uændret 
og en indførelse af et regnvandsbidrag vil derfor medføre, at de øvrige bidrag 
nedsættes. Regnvandsbidraget kan i henhold til disse modeller beregnes 
efter (A) grundarealet, (B) det befæstede areal (fx tagarealer og flisearealer) 
eller (C) det reducerede befæstede areal (de arealer, som reelt afleder 
regnvand til kloakken). Der er endvidere analyseret en model, hvor borgeren 
betaler for en bestemt afledningsret (fx afledning gennem et mindre rør), hvis 
grunden er tilsluttet kloaksystemet med regnvand (model D). 
 
Udvalgets arbejde viser, at indførelsen af et årligt incitament i form af et 
regnvandsbidrag vil medføre en lavere kubikmetertakst sammenlignet med 
det nuværende niveau. Dette vil, ud over et øget incitament til alternativ 
afledning, medføre en samlet lettelse for store vandforbrugere, og dermed en 
mere kostægte betalingsstruktur. Særligt boliger og småbrugere med et lavt 
vandforbrug (20 m3/år) og som afleder regnvand til kloakken, vil opleve store 
procentuelle stigninger. Stigningerne er på op mod 170 procent for Århus 
forsyning, men i absolutte tal vil der være tale om mindre beløb5. Erhverv med 
en stor grund og et forholdsvist lavt vandforbrug, og som afleder regnvand til 
kloakken forventes i mange tilfælde også at få stigninger på op mod 450 
procent gældende for Århus kommune. 
 
Særligt ovennævnte model B og C forventes umiddelbart at medføre større 
administrative omkostninger, såfremt kommunerne skal forestå de 
administrative opgaver (fx registrering af opmålte arealer). Alternativt kan det 

                                                 
5 Fra 514 kr. til 1.359 kr. (for en bruger der anvender 20 m3/år) 
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overvejes, at omkostninger for administrationen pålægges brugerne ved at 
lade forsyningerne forestå opgaven og lægge omkostningerne til vandprisen. 
Pålægges grundejerne opgaven med at opmåle grunde, vil grundejere, hvor 
grundene afleder regnvand til kloak, skulle bruge tid på dette.  Rapportens 
foreløbige beregningsgrundlag for arbejdet beror på meget grove skøn. Det 
vurderes, at de største omkostninger ligger i forbindelse med 
grundregistreringen i det første år. For private husstande vil der for en del kun 
skulle opgøres tagarealer, mens andre også vil skulle have opgjort andre 
befæstede arealer. For erhverv har Ejendomsforeningen Danmark oplyst, at 
opgørelsen kan tage op til 6 timer, og ca. 4 timer i gennemsnit pr. ejendom. 
Idet ejendommene er forskellige, vil det for nogle af grundene være 
forholdsvist enkelt at opgøre arealet, mens det for andre vil være mere 
vanskeligt. For model D er det ikke relevant at opgøre tidsanvendelsen hos 
grundejerne. Det forudsættes endvidere, at der udarbejdes en vejledning, 
som beskriver reglerne mere indgående, og som i betydelig grad vil lette 
arbejdet for både private og erhverv i forbindelse med opgørelse af befæstede 
arealer. 
 
Ud over øgede økonomiske incitamenter har arbejdet vist, at en række andre 
faktorer har afgørende betydning for, om en grundejer vil etablere alternativ 
afledning af regnvand. Afgørende er bl.a. den teknologiske udvikling, 
formidling af viden til grundejerne og forsikringsforhold. Ud over øgede 
økonomiske incitamenter, kan der således være et behov for yderligere 
initiativer, som fx information til grundejere. 
 
Indførelse af et regnvandsbidrag vil medføre et lavere variabelt 
vandafledningsbidrag, og vil alt andet lige, ud fra en økonomisk betragtning, 
have en negativ betydning for incitamentet til vandbesparelser samt udvikling 
af miljøteknologiske løsninger. Der er dog andre elementer, som kan dæmpe 
den negative betydning af incitamentet til vandbesparelser jf. afsnit 3.7, 
ligesom det kan forventes, at der kan komme mere fokus på alternativ 
anvendelse af regnvand. 
 
1.8 Vejbidrag 
Modellen for ændret opkrævning af vejbidrag kan øge incitamentet til 
alternativ afledning af vejvand for kommunale veje. Modellen forudsætter en 
ændring af det nuværende beregningsprincip for betaling af vejbidrag for 
kommunale veje. Det nuværende vejbidrag for kommunale veje betales i dag 
ud fra en fast procentdel af forsyningens kloakanlægsomkostninger 
(maksimalt 8 procent). For at øge incitamentet til alternativ afledning af 
vejvand ændres denne beregningsmetode, således at den i stedet bliver 
opgjort ud fra vejarealet, som bedre afspejler de faktiske regnmængder, som 
afledes fra kommunale veje. 
 
Modellen er opbygget så den ikke medfører øgede omkostninger til vejbidrag 
for hverken stat eller kommuner. Modellen beregner prisen for afledning pr. 
m2 vejareal ud fra de variable omkostninger ved behandling af regnvandet i 
forsyningen. Hvis de faste omkostninger blev medtaget, ville omkostningerne 
for vejbidraget for statsveje og særligt kommunale veje stige fra det 
nuværende niveau. Da udvalgets kommissorium forudsætter, at de 
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analyserede modeller ikke medfører offentlige merudgifter, er dette ikke 
analyseret i rapporten.  
 
1.9 Justeret betalingsprincip 
Det justerede betalingsprincip indebærer at ejendomme, der er tilsluttet 
spildevandsrenseanlægget direkte, alene betaler for brugen af forsyningens 
renseanlæg og ikke for ledningsnettet.  
 
For at gøre brug af det justerede betalingsprincip, er det et krav, at 
forsyningen skal være udskilt i to separate selskaber (Rens A/S og Kloak 
A/S), og at den pågældende ejendom for egen regning finansierer og 
vedligeholder en transportledning til spildevandsanlægget.  
 
Modellen forudsætter, at der ikke længere opretholdes et krav om opdeling af 
forsyningsvirksomheden i to selvstændige selskaber, hvilket kan resultere i en 
større brug af princippet fremover. Brugen af princippet er tidligere vurderet til 
at medføre betydelige reducerede omkostninger for de konkrete 
virksomheder, som gør brug af princippet, og øgede omkostninger for de 
resterende brugere i størrelsesordenen 10-30 procent. 
 
1.10 Harmonisering hen mod vandforsyningsområdet 
Udvalget er blevet bedt om at analysere eventuelle fordele ved en 
harmonisering af spildevandstakstområdet hen imod vandforsyningsområdet. 
 
Fordelene ved harmonisering af betalingsfastsættelsen hen mod reglerne på 
vandforsyningsområdet vil være, at der efterhånden udvikles ensartede 
betalingsmodeller indenfor de vandselskaber, der er omfattet af 
vandsektorloven. Det vil betyde, at det i højere grad bliver prisloftreguleringen 
og resultaterne af benchmarkingen der bliver styrende for organiseringen af 
vandsektoren med det formål at indhøste det store effektiviseringspotentiale. 
For de enkelte spildevandsselskaber vil en harmonisering betyde, at de er 
mere frit stillet i forhold til valg af betalingsmodeller, idet taksterne dog vil 
skulle godkendes af kommunalbestyrelsen. 
 
Ulemperne vil omvendt bestå i, at der med mindre lovregulering også vil blive 
mindre ensartethed mellem spildevandsselskaberne indbyrdes. En række af de 
betalingsmodeller, der er skitseret i denne analyserapport, vil forudsætte ny 
lovregulering, som ikke harmonerer med vandforsyningslovens noget større 
spillerum for valg af betalingsmodel. 
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2. Indledning 
Den 9. april 2010 offentliggjorde Regeringen og Dansk Folkeparti en aftale om Grøn 
Vækst 2.0. Regeringen og Dansk Folkeparti er med aftalen enige om at iværksætte en 
række initiativer, der forbedrer landbruget og fødevaresektorens vækstvilkår. Hensigten 
med aftalen er, at landbruget og fødevareindustrien skal bidrage til at løse udfordringerne 
indenfor miljø og klima samtidig med, at erhvervet understøtter beskæftigelsen og 
udviklingsmulighederne i alle dele af Danmark. Aftalen omfatter en indsats på 
spildevandsområdet, hvor der ønskes en højere grad af kostægte betaling.  
 
Regeringen har i sin ”Strategi for tilpasning til klimaændringer i Danmark” fra marts 2008 
anført, at det bør overvejes, om betalingsreglerne kan ændres, så de i højere grad 
ansporer grundejere til alternativ afledning af overfladevand. Et øget incitament kan fx 
være at lette grundejernes betaling, hvis de etablerer alternativ afledning af overfladevand 
(fx via etablering af faskiner, der nedsiver regnvandet på grunden).  
 
På baggrund af ovenstående nedsatte Miljøministeriet i september 2010 et 
Spildevandsudvalg, som skal analysere mulige ændringer af betalingsreglerne, hvorefter 
der politisk skal tages stilling til, hvordan evt. løsninger skal implementeres. 

2.1. Kommissorium 
Kommissoriet er indsat nedenfor i citatform. 
 
”Udvalget nedsættes med det primære formål at følge op på aftalen mellem regeringen og 
Dansk Folkeparti, Grøn Vækst 2.0, hvor følgende er besluttet vedr. spildevand:  
 
”Der er enighed om at igangsætte et udredningsarbejde af betalingsreglerne for 
spildevandsafledningen, hvor mulighederne for at lette betalingen for store 
vandforbrugere, herunder fødevarevirksomheder undersøges. Formålet er at sikre en 
større grad af sammenhæng mellem, hvad der betales i spildevandsafgift, og hvilke 
omkostninger det pågældende vandforbrug reelt giver anledning til”.  
 
Da udredningsarbejdet tager afsæt i betalingsreglerne for spildevand, skal udvalget 
endvidere inddrage en række andre relevante betalingselementer med henblik på en mere 
generel revision.  
 
Opgaver  
Udvalget skal analysere forskellige forslag til ændringer af betalingsreglerne, som kan 
danne grundlag for en ændring af betalingsreglerne i overensstemmelse med aftalen om 
Grøn Vækst 2.0. Udvalget skal i deres arbejde tage udgangspunkt i princippet om 
”forureneren betaler” og fastholdelse af incitament til vandbesparelser samt administrativt 
enkle regler.  
 
Med henblik på at tilvejebringe et beslutningsgrundlag skal udvalget analysere modeller 
indenfor følgende hovedområder:  
 

1. Ændring af betalingsreglerne for spildevandsafledning med henblik på en mere 
kostægte prisstruktur.  

2. Øget incitament til alternativ afledning af overfladevand.  
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3. Vurdering af behov for værktøjer, som kan sikre, at særbidrag for særligt forurenet 
spildevand fastsættes og opkræves korrekt.  

4. Enklere anvendelse af det justerede betalingsprincip.  
 
Udvalget skal overveje sine anbefalinger med henblik på ikke at skabe barrierer for 
miljøteknologiske løsninger.  
 
Endvidere skal udvalget analysere eventuelle fordele ved en harmonisering af 
spildevandstakstområdet hen imod vandforsyningsområdet. 
 
Udvalget skal i deres analyser af mulige ændringsforslag undersøge de økonomiske, 
administrative og miljømæssige konsekvenser. Det forudsættes, at de modeller udvalget 
analyserer ikke medfører offentlige merudgifter.  
 
Organisering og proces  
Miljøministeren udpeger repræsentanter til udvalget fra erhvervsliv, branche og 
forbrugerorganisationer (DI, Landbrug & Fødevarer, KL, DANVA, Danmarks 
Naturfredningsforening, Forbrugerrådet og Parcelhusejernes Landsforening). 
Formandskab og sekretariatsfunktion varetages af By- og Landskabsstyrelsen.  
 
Spildevandsudvalget nedsættes efter sommerferien 2010 og afholder møder 
frem mod foråret 2011, hvorefter udvalget afleverer rapport til 
miljøministeren.” 
 
Afgrænsning 
Udvalget har desuden haft mulighed for at analysere yderligere elementer 
som led i en generel revision af reglerne, men det har været en forudsætning, 
at disse elementer har passet ind under kommissoriets hovedområder. Her 
kan fx nævnes muligheden for en ændring af tilslutningsbidraget for at opnå 
en større grad af kostægthed.  
 
Det har endvidere været en forudsætning, at de analyserede modeller tager 
udgangspunkt i en ændring af betalingsreglerne, og at modeller, der medfører 
ændringer i andre love, fx vandsektorloven, kun kan ske som en direkte 
konsekvens af en ændring af betalingsloven. 
 
Andre relevante elementer 
Såfremt der igangsættes et arbejde med at revidere 
spildevandsbetalingsreglerne, kan det være hensigtsmæssigt også at inddrage 
andre relevante elementer, som er påpeget under udvalgets arbejde, men som 
ikke nødvendigvis falder direkte ind under udvalgets kommissorium. 

2.2. Sammensætning 
Spildevandsudvalget blev nedsat af Miljøministeriet den 15. september 2010. 
Sammensætningen af udvalget er foretaget i overensstemmelse med 
ligestillingslovens krav om ligelig fordeling af køn, og er indberettet til 
ligestillingsministeriet.  
 
Udvalget består af repræsentanter fra erhvervsliv, branche og 
forbrugerorganisationer og har følgende sammensætning: 
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 Vicedirektør Helle Pilsgaard, Naturstyrelsen (tidligere By- og 

Landskabsstyrelsen), Formand 
 Miljøpolitisk medarbejder Christian Poll, Danmarks 

Naturfredningsforening 
 Projektchef Helle Katrine Andersen, DANVA 
 Chefkonsulent Svend-Erik Jepsen, DI 
 Administrerende direktør Torben Christensen, Ejendomsforeningen 

Danmark 
 Civilingeniør, Ph.D og HD(A) Kåre Press-Kristensen, Forbrugerrådet 
 Miljøchef Anette Christiansen, Landbrug & Fødevarer 
 Specialkonsulent Gyrite Brandt, KL 
 Landsformand, cand.polit. Allan Malskær, Parcelhusejernes 

Landsforening 
 
Sekretariat varetages af Naturstyrelsen (tidligere By- og Landskabsstyrelsen). 

2.3. Mødeaktivitet og arbejdsform 
Udvalget har afholdt ni møder fra perioden oktober 2010 – juni 2011 og har 
afsluttet sit arbejde med denne analyserapport. Der har været tale om et 
arbejdende udvalg, og flere af de deltagende organisationer har bidraget 
aktivt til denne rapports udarbejdelse. Udvalgets deltagere har bl.a. bidraget 
med faktagrundlag, notater o. lign.  
 
Valget af modeller er baseret på forslag fra udvalgets deltagere, og analyser 
af de valgte modeller er efterfølgende løbende drøftet i udvalget. 
 
Udvalgets arbejde er blevet fulgt at en følgegruppe, som har sikret den 
nødvendige koordinationen mellem de øvrige ministerier. Følgegruppen 
består af repræsentanter fra: Fødevareministeriet, Skatteministeriet, 
Finansministeriet, Klima- og Energiministeriet, Transportministeriet samt 
Økonomi- og Erhvervsministeriet (Forsyningssekretariatet). 
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3. Baggrund 

3.1. Spildevandssektorens opbygning 

3.1.1. Fysiske forhold 

Omfanget af forsyningernes samlede kloaksystem i Danmark er på ca. 57.000 
km (Miljøprojekt nr. 919, MST 2004). Der er en ligelige fordeling mellem 
separat og fælleskloak. 

3.1.2. Separatkloak 

Kloaksystemet består af 2 ledninger. Den ene opsamler sanitært spildevand 
og leder dette til renseanlæg, hvor spildevandet gennemgår en rensning 
inden det rensede spildevand ledes til recipient. Normalt føres spildevandet 
frem ved gravitation (naturligt fald). Hvor dette ikke er muligt placeres 
pumpestationer, der via trykledninger løfter spildevandet. Der er ca. 10.000 
pumpestationer. 
 
Regnvandet (overfladevand) ledes i særskilt ledning direkte til recipient. Alt 
efter de lokale forhold vil der inden udledning være etableret et 
forsinkelsesbassin der sikrer, at den tilladelige hydrauliske belastning af 
recipienten overholdes. Der vil mange steder tillige være installeret sandfang 
og olie/benzinudskillere inden udløb. Der er ca. 10.500 udløb af separat 
overfladevand (Punktkilder 2009, NST 2011). 

3.1.3. Fælleskloak 

Systemet der fra gammel tid var den almindeligste løsning og dermed det 
system, som de fleste af bymidterne i de større byer er kloakeret efter. 
Kloaksystemet består kun af ét rør. I det samme rør føres både sanitært 
spildevand og overfladevand til renseanlægget. Ledningens dimension er ofte 
et resultat af en afvejning mellem funktion i tørvejr, funktion i regnvejr ved 
givne regnhændelser og renseanlæggets kapacitet. 
 
For at sikre en god drift etableres der ofte sparebassiner på fælleskloakker. I 
disse bassiner opmagasineres spildevandet indtil der er plads i 
ledningssystemet eller på renseanlægget. I ekstreme tilfælde når kapacitet af 
både ledningsanlæg og bassinerne er opbrugt, er der etableret overløb hvor 
regnvand opspædet med spildevand ledes direkte til recipient. Der er ca. 
5.100 overløbsbygværker (Punktkilder 2009, NST 2011). 

3.1.4. Fremtiden 

I forbindelse med tilpasning til klimaforandringer og vandrammedirektivets 
krav til den miljømæssige tilstand af recipienter, er de to ovenstående 
kloakeringsprincipper kommet i fokus. 
 
Flere vandselskaber har valgt at ændre fælleskloakker til separatkloakker. På 
denne måde sikres det, at regnvandet ledes til recipient og det forurenede 
spildevand til renseanlæg. Løsningen indebærer at overløb med opspædet 
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spildevand forhindres eller minimeres, at der ikke sker overbelastning af 
renseanlægget, samt at de normalt kortere strækninger til nærmeste recipient 
fordrer mindre ledningsdimensioner. 
 
Andre vandselskaber fastholder anvendelse af fælleskloakkerne og etablerer 
store sparbassiner, så overløb af opspædet spildevand minimeres både på 
systemet og før renseanlæg. 
 
Decentral håndtering af regnvand, hvor regnvandet håndteres lokalt hos 
borgeren eller som rekreativt element i byen mv. er endnu en 
løsningsmulighed som i høj grad kombineres med ovenstående betragtninger 
omkring fælles- og separatkloakker i forbindelse med tilpasning af 
afløbssystemet til klimaforandringer og opfyldelse af vandrammedirektivets 
krav.  
   
Fordelingen af henholdsvis fælleskloakerede og separatkloakerede ledninger 
fremgår af nedenstående figur. 

 

 
Figur: Fordelingen mellem henholdsvis fælles- og separatkloakerede 
ledninger for 32 forsyninger (DANVA benchmarking 20106). 

3.1.5. Renseanlæg  

Gennem de seneste år er der sket et fald i antallet af renseanlæg, og 
udviklingen går fortsat i retning af større og færre anlæg. I 2009 var der i 
Danmark 1043 renseanlæg med en kapacitet større end 30 PE (Punktkilder 
2009, NST 2011). Mere end 90 % af spildevandet renses på avancerede 
biologiske renseanlæg som reducerer indholdet af organiske stoffer, kvælstof 
og fosfor til et niveau der lever op til Vandmiljøplanens krav. I 2009 blev der 
udledt i alt 646 mio. m3 spildevand fra kommunale renseanlæg større end 30 
PE (Punktkilder 2009, NST 2011). På nedenstående figur ses, hvordan det 
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spildevand der tilledes kommunale renseanlæg er fordelt på husholdning og 
industri/erhverv. 

 

 
Figur: Spildevandets oprindelse fordelt på husholdning og erhverv/industri 
for 33 forsyninger (DANVA benchmarking 20106). 

3.1.6. Økonomi og organisering 

Vandsektorloven, der blev vedtaget i 2009, indebærer, at alle kommunalt 
ejede vand- og spildevandsforsyninger fra sommeren 2010 skal være 
organiserede som aktie- eller anpartsselskaber.  
 
Vandsektorloven indebærer endvidere, at indtægtssiden for de omfattede 
vandselskaber, herunder spildevandsforsyningerne, fra 2011 prisloftreguleres 
efter regler fastsat i en bekendtgørelse (prisloftbekendtgørelsen). Herudover 
indebærer loven, at selskaberne også vil blive reguleret på baggrund af en 
benchmarking, som dog tidligst vil få virkning fra 2012. 

3.1.7. Spildevandsprisens sammensætning 

Prisen på spildevand omfatter udgifter til kloak, rensning og udledning. 
Vandsektoren opererer efter det såkaldte hvile i sig selv-princip, hvilket 
indebærer at eventuelle overskud skal bruges til enten nedsættelse af takster 
eller investeringer i de følgende år.   
 

                                                 

6 DANVA benchmarking dækkede i 2010 42 selskaber på spildevand, svarende til ca. 40 % af selskaberne 
opgjort af Forsyningssekretariatet i ovenstående opgørelse. På mængder dækkede DANVA benchmarking ca. 
75 % af det debiterede vandforbrug (spildevand) 
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Prisen på spildevand er ikke den samme i hele landet. Nogle forsyninger har 
valgt at have et fast årligt grundbidrag på spildevand, mens andre kun 
afregner efter vandforbrug. 
 
Spildevandsforsyningerne har mulighed for at finansiere investeringer, 
renoveringer og lignende over taksterne i de enkelte år. Men når der er tale 
om større investeringer, som ikke kan betales via taksterne i et enkelt år, 
finansieres udgifterne gennem låntagning og fordeles over flere år. Forskelle i 
opsparing og afbetaling af gæld kan give store variationer i prisen. Derudover 
kan variationer i spildevandsprisen skyldes strukturelt bestemte forskelle som 
f. eks.: 

 
 Det er forholdsvis billigere at forsyne tæt befolkede områder og 

vandforbrugende industrier end små forbrugere, f.eks. sommerhuse 
 

 Graden af rensning af spildevand afhænger af, hvor i naturen det 
ledes ud. 

 
 Decentral spildevandsrensning kan i nogle tilfælde være dyrere end 

central spildevandsrensning. 
 

 Anlæggenes alder: Jo ældre et anlæg er, des mere vedligeholdelse 
kræver det. 

 
 Administrative omkostninger vil ofte slå hårdere igennem på prisen 

hos små forsyninger end hos store. 
 

Spildevandsprisen består af faste bidrag, variable bidrag og afgifter og moms. 
I nedenstående figur er der på baggrund af DANVA’s benchmarking-
undersøgelse fra 2010 vist en gennemsnitlig fordeling af de enkelte 
bestanddele af den samlede vandpris for både drikkevand og spildevand. 
Levering af det rene vand udgør 22 % af prisen fordelt med henholdsvis 8 % 
på faste bidrag og 14 % på variable bidrag. Spildevandet udgør 48 % fordelt 
på henholdsvis 6 % på faste bidrag og 42 % på variable bidrag. De sidste 30 
% går til staten som afgifter og moms. 
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Figur: Vandprisens sammensætning (DANVA benchmarking 2010). 
 
Spildevandets andel af den samlede forbrugeroplevede vandpris stiger 
fortsat. Fra 2008 til 2009 steg den fra 46,9 pct. til 47,5 pct. Stigningen hænger 
bl.a. sammen med behovet for re- og nyinvesteringer i kloakledninger, 
således at de kan klare de større regnmængder samt med de store 
investeringer i forøget bassinkapacitet, så spildevandet ikke ledes urenset til 
sø og hav under intense regnskyl. 

3.2. Spildevandssektorens økonomiske forhold 
Spildevandsselskabernes økonomi er baseret på hvile-i-sig-selv princippet, og 
omkostningerne er finansieret 100 % af brugerne, dvs. virksomheder og 
borgere, som er tilsluttet forsyningen.  

3.2.1. Udgifter 

Den gennemsnitlige fordeling af spildevandsforsyningens totale udgifter 
opdelt på henholdsvis investering og drift/vedligehold ses på Figur 1 nedenfor. 
Det fremgår her, at der bruges i alt 47% til drift og vedligehold inkl. 
administration og 53% til investeringer. I forbindelse med drift og vedligehold 
udgør udgifterne til rensning en andel, der er mere end dobbelt så stor, som 
andelen af udgifterne til transport (ledningsnettet mv.).  

 
Figur 1: Fordeling af spildevandsforsyningens totale udgifter (DANVA 
benchmarking 2010). 
 
Billedet er det modsatte for investeringer, hvor transportandelen udgør 82 % 
af investeringsomkostningerne , mens rensningsandelen kun udgør 16 % af 
investeringerne.  
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Figur 2: Fordeling af spildevandsforsyningens udgifter til investeringer (DANVA 
benchmarking 2010). 
 
En spildevandsforsynings faste udgifter, dvs. de udgifter, der ikke er kubikmeter-
afhængige, udgør skønsmæssigt 85-90 % af forsyningens samlede udgifter. En meget stor 
del af en spildevandsforsynings udgifter består således af faste udgifter, der er 
uafhængige af vandforbrugernes aktuelle, faktiske vandforbrug. Det gælder i meget høj 
grad for ledningsnettet, men også i stor grad for renseanlægget, dog forudsat at ingen af 
disse er underdimensionerede. DANVA har efter dialog med DI, Landbrug & Fødevarer og 
Naturstyrelsen estimeret omkostningsfordelingen som vist i figur 3. 
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Fordeling af faste og variable omkostninger: 
 

Faste og variable udgifter

Spildevand fast
39%

Spildevand 
variabel

11%

Regnvand fast
37%

Regnvand 
variabel

6%

Uvedkommende 
vand fast

5%

Uvedkommende 
vand variabel

2%

 
Figur 3: Fordeling af spildevandsforsyningens udgifter i faste og variable udgifter 
på grundlag af oplysninger fra DANVA om data for de i bilag 7 anførte 
forsyninger. 
 
 

3.2.2. Indtægter 

Størstedelen af forsyningens indtægter (87 procent) stammer fra det variable 
bidrag, dvs. kubikmeterprisen, jf. figur 4. Derudover eksisterer der mulighed for 
at opkræve en mindre del af forsyningens faste omkostninger via et fast bidrag. 
Omkring halvdelen af forsyningerne har valgt at indføre et fast bidrag, og 
indtægterne udgør 4 procent af forsyningernes indtægter. 
 
Andre indtægter stammer fra fx tilslutningsbidrag og import af spildevand. 
Øvrige indtægter indeholder f.eks. vejbidrag fra henholdsvis kommunale og 
statsveje.  
 



22 

 
 
Figur 4: Sammensætning af indtægter for spildevandsforsyninger (DANVA 
benchmarking 2010). 
 
 

3.2.3. Variation i prissammensætningen 

Indtægtsgrundlaget for spildevandsforsyningerne kan være meget forskelligt sammensat, 
alt afhængigt af om der blandt brugerne er mange erhvervsvirksomheder eller overvejende 
er tale om forbrugere i boligområder. Spildevandsforsyningerne har i denne sammenhæng 
mulighed for at vælge om man vil basere indtægterne på overvejende variable bidrag efter 
m3-forbrug eller om man samtidig vil opkræve faste bidrag. Der gælder særlige regler for 
fastsættelse af særbidrag for erhvervsvirksomhederne (se afsnit 5.5).  
 
Tabellen i bilag 6 viser sammensætningen af indtægterne i nøgletal for 6 
forsyninger, der har forskelligt sammensatte brugergrupper og har valgt 
forskellige prissammensætninger. Eksempelforsyningerne repræsenterer 
forsyninger indenfor følgende kategorier: erhvervstung, gennemsnitlig og 
erhvervslet. 
 
Frederikshavn og Thisted er eksempler på erhvervstunge forsyninger, hvor 50-
70% af vandforbruget relaterer sig til erhverv. De har begge valgt en 
kombination af faste og variable bidrag, mens der dog ikke opkræves 
særbidrag. 
 
Århus og Horsens er eksempler på ”gennemsnitsforsyninger”, hvor ca. 30% af 
vandforbruget vedrører erhverv. De har imidlertid valgt forskellige 
prissammensætning, idet Århus ikke opkræver faste bidrag, men baserer 
indtægterne på kubikmeterforbrug. Der opkræves dog også særbidrag fra 5 
virksomheder. Horsens har valgt både faste og variable bidrag, men har ingen 
opkrævning af særbidrag. 
 
Skive og Hørsholm er eksempler på erhvervslette forsyninger, hvor kun ca. 
10% af vandforbruget relaterer sig til erhverv. Skive opkræver særbidrag fra 2 



23 

virksomheder, mens Hørsholm alene baserer opkrævningen på variable bidrag 
efter kubikmeterforbrug.  
 
Tabellen i bilaget viser desuden hvad eksempelforsyningerne har af indtægter 
fra vejbidrag. 
 
Tabellen viser også hvordan eksempelforsyningernes udgifter fordeler sig på 
henholdsvis drift og vedligehold samt nyinvesteringer og reinvesteringer.  
 
Disse udgifter er underopdelt i udgifter til renseanlæg, transport og 
administration. De anførte data bekræfter det overordnede billede af forholdet 
mellem udgifterne til rensning og transport, idet der på drifts- og 
vedligeholdssiden anvendes flest ressourcer på renseanlæg og på 
investeringssiden flest ressourcer til transport (kloak- eller ledningsnet). 
 
De angivne data fra eksempelforsyningerne vil i rapporten blive brugt til at 
illustrere eksempler på forskellige betalingsmodeller.  
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3.3. Nuværende lovgivning 
Baggrunden for de gældende betalingsprincipper er, at de skal være enkle at 
administrere, og at de skal give incitament til vandbesparelse. Det 
grundlæggende betalingsprincip blev indført under Firkløverregeringen i 1987 
af et næsten enigt folketing (Fælles Kurs stemte imod). Grundlæggende er 
betalingsprincipperne ikke siden blevet ændret, men der blev i 2000 indført 
ovennævnte mulighed for at opkræve den faste del af vandafledningsbidraget. 
Endvidere er der foretaget mindre, tekniske justeringer i princippet for 
beregning af tilslutningsbidraget.  

3.3.1. Miljøbeskyttelsesloven 

Ifølge miljøbeskyttelsesloven er det den enkelte kommunalbestyrelse, der via 
sin spildevandsplan fastlægger spildevandsstrukturen i kommunen. Det er 
således kommunalbestyrelsen, der afgør, hvilke områder og dermed hvilke 
ejendomme der skal kloakeres, graden af centralisering (store centrale 
renseanlæg eller flere mindre, decentrale renseanlæg) m.v. Denne beslutning 
træffer kommunen ud fra en overordnet teknisk, økonomisk og miljømæssig 
vurdering af, hvad der er den mest hensigtsmæssige struktur i kommunen. 
 
Hvis spildevandsrensningen i det åbne land skal forbedres, er det ligeledes 
kommunalbestyrelsen, der via spildevandsplanen tager stilling til, om de 
enkelte ejendomme skal have påbud om at forbedre spildevandsrensningen, 
eller om der i stedet skal etableres fælles kloakering og spildevandsrensning.  

3.3.2. Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber 

Betaling til spildevandsforsyninger er reguleret af lov om betalingsregler for 
spildevandsforsyningsselskaber m.v. Loven opererer som udgangspunkt med 
to typer bidrag: Tilslutningsbidrag og vandafledningsbidrag. 
Tilslutningsbidraget er som udgangspunkt et engangsbidrag, der betales, når 
ejendommen tilsluttes spildevandsforsyningen, mens vandafledningsbidraget 
er et løbende bidrag. Herudover opkræves der særbidrag af virksomheder 
med særlig forurenet spildevand samt vejbidrag for afledning af vand fra veje.  
 
For boligejendomme, herunder sommerhuse, beregnes tilslutningsbidraget 
som et standardbidrag pr. boligenhed, mens det for erhvervsejendomme 
beregnes på baggrund af ejendommens grundareal. Ejendomme, der ikke 
afleder overfladevand, dvs. vand fra tage, fliser, parkeringspladser m.v., 
betaler 60 pct. af det normale bidrag. Tilslutningsbidraget udgør 37.500 kr. 
inkl. moms i 1997-priser (svarende til ca. 56.000 kr. i 2010-priser). De 
pristalsregulerede bidrag kan variere forsyningerne imellem, fordi der kan 
anvendes forskellige reguleringstal. 
 
For ejendomme, der træder ud af spildevandsforsyningen, kan der ske hel 
eller delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidraget. Beløbet, der kan 
tilbagebetales kan maksimalt andrage det pristalsregulerede 
tilslutningsbidrag, der kan opkræves på tilbagebetalingstidspunktet.  
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Ejendomme, der alene udtræder for overfladevand, kan maksimalt få 40 % af 
det pristalsregulerede tilslutningsbidrag, der kan opkræves på 
tilslutningstidspunktet, tilbage.  
 
Hvis en ejendom alene udtræder for en del af overfladevandet, fastsættes 
maksimum for tilbagebetalingsbeløbet ud fra en forholdsmæssig beregning af, 
hvor stor en del der udtrædes for. Det kan fx være aktuelt, hvis baghavens 
overfladevand frakobles spildevandsforsyningen, mens forhavens 
overfladevand forbliver tilsluttet. 
 
Vandafledningsbidrag beregnes som udgangspunkt på baggrund af 
ejendommens vandforbrug. Dog har den enkelte kommune mulighed for at 
opkræve et fast bidrag på maks. 500 kr. pr. stik inkl. moms i 2000-priser 
(svarende til ca. 625 kr. i 2010-priser). Det faste bidrag er således uafhængigt 
af ejendommens vandforbrug. Der betales ikke løbende bidrag for afledning af 
overfladevand, og der betales ikke fast bidrag for ejendomme, der kun afleder 
overfladevand. 
 
Erhvervsejendomme får fradrag i vandafledningsbidraget svarende til den del 
af vandmængden, der ikke afledes til spildevandsforsyningen. 
 
Særbidraget fastsættes svarende til den meromkostning, som det særlig 
forurenede spildevand samlet set giver anledning til hos 
spildevandsforsyningen, og indgår således ikke i den almindelige fordeling af 
spildevandsforsyningens omkostninger.  

3.3.3. Prisloft efter vandsektorloven 

Vandsektorloven har indført et prisloft på spildevands- og 
vandforsyningsområdet. Prisloftet administreres af Forsyningssekretariatet, 
som er placeret i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Prisloftet indebærer, at 
hvert enkelt forsyningsselskab hvert år får at vide, hvor højt dets samlede 
indtægt maksimalt må være det efterfølgende år. Prisloftet regulerer således 
ikke sammensætningen af de forskellige takster, eller hvordan betalingen 
fordeles mellem brugerne. Dette reguleres af lov om betalingsregler jf. 
ovenstående. 
 
Prisloftet tager udgangspunkt i hvert enkelt selskabs historiske indtægter og 
korrigeres for en række forhold, og der pålægges såvel et generelt 
effektiviseringskrav som et effektiviseringskrav, der fastsættes på baggrund af 
benchmarking. Forsyningsselskaberne skal således fortsat opfylde fastsatte 
miljø- og servicemål, mens prisloftsreguleringen skal sikre, at målene opfyldes 
på en effektiv måde.  

3.3.4. Solidarisk betalingsprincip 

De gældende betalingsregler baserer sig således på et solidarisk princip, idet 
alle ejendomme betaler efter samme princip, uanset hvor stor den enkelte 
ejendoms økonomiske belastning er for spildevandsforsyningen. En ejendom, 
der ligger tæt på renseanlægget betaler således det samme som en ejendom, 
der ligger langt fra renseanlægget og har samme vandforbrug, uanset at 
spildevandsforsyningens omkostninger for sådanne to virksomheder er vidt 
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forskellige. Tilsvarende betaler et sommerhus det samme som en almindelig 
boligejendom med tilsvarende vandforbrug, uanset at 
spildevandsforsyningens omkostninger på grund af det lange ledningsnet og 
lille vandforbrug som oftest er væsentlig større for sommerhuse end for 
almindelige boliger.  
 
For virksomheder findes følgende to undtagelser til medlemskab/fuld betaling 
til spildevandsforsyningen.: 
 
1. Udtræden af spildevandsforsyningen 
En ejendom kan – forudsat at der er enighed med kommunen - vælge at 
træde ud af spildevandsforsyningen. En ejendom, der er trådt ud af 
spildevandsforsyningen, betaler således ikke til spildevandsforsyningen, men 
skal selv stå for og finansiere afledning og rensning af spildevandet. Denne 
mulighed blev indført i 1997 i forbindelse med lovændringerne vedrørende 
spildevandsrensning i det åbne land, men har ikke nogen sammenhæng med 
disse regler i øvrigt. En forudsætning for, at en ejendom kan træde ud af 
spildevandsforsyningen er, at den samlede spildevandsmængde ikke renses 
dårligere end hidtil. Dvs. spildevandsforsyningens og erhvervsejendommens 
samlede spildevandsmængde skal samlet set renses lige så godt, som hvis 
erhvervsejendommen fortsat var tilsluttet spildevandsforsyningen. Endvidere 
er det en forudsætning, at spildevandsforsyningen fortsat kan fungere teknisk 
forsvarligt, at kravene til spildevandsforsyningen fastholdes, og at 
spildevandsforsyningens samlede økonomi ikke forringes væsentligt, dvs. 
forsyningen må fx ikke stå tilbage med stor uudnyttet kapacitet, som så skal 
finansieres af forsyningens øvrige brugere.  
 
Det er efter betalingsloven muligt for spildevandsforsyningen at opkræve 
økonomisk kompensation af ejendommen i forbindelse med udtræden, fx hvis 
forsyningen har investeret i foranstaltninger, der endnu ikke er afskrevet. 
 
2. Justeret betalingsprincip 
Det er i forbindelse med vedtagelse af vandsektorloven og den tilhørende 
samlelov blevet muligt for den enkelte kommunalbestyrelse at give mulighed 
for anvendelse af et såkaldt justeret betalingsprincip for virksomheder, der er 
tilsluttet spildevandsforsyningens renseanlæg direkte via egen ledning og 
således ikke gør brug af spildevandsforsyningens ledningsnet. Det justerede 
betalingsprincip indebærer, at den virksomhed, der er tilsluttet renseanlægget 
på denne måde, alene betaler for brugen af renseanlægget og således ikke 
for brugen af ledningsnettet. Modellen forudsætter, at kommunalbestyrelsen i 
sin spildevandsplan har udpeget områder, hvor kommunalbestyrelsen er 
indstillet på at give mulighed for direkte tilslutning til renseanlægget og gøre 
brug af det justerede betalingsprincip. Modellen forudsætter endvidere, at 
spildevandsforsyningen organiseres med et selvstændigt 
renseanlægsselskab, som virksomheder der ønsker at gøre brug af 
ordningen, hører under, således at det solidariske betalingsprincip fortsat er 
gældende inden for det enkelte selskab.  
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3.3.5. Spildevandsrensning i det åbne land 

I 1997 blev der ved en ændring af lov om betalingsregler for 
spildevandsforsyningsselskaber m.v. i forbindelse med vedtagelse af loven 
om forbedret spildevandsrensning i det åbne land indført en ny 
betalingsordning for ejendomme i det åbne land – det såkaldte kontraktlige 
medlemskab af spildevandsforsyningen. Med ordningen blev det gjort 
lovpligtigt for kommunalbestyrelsen (nu spildevandsselskabet) at tilbyde et 
kontraktligt medlemskab af spildevandsforsyningen, når 
kommunalbestyrelsen giver påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 30, stk. 4, 
om forbedret spildevandsrensning til helårsboliger i det åbne land. Tager 
grundejeren imod tilbuddet, betaler spildevandsforsyningen udgifter til den 
lokale renseløsning (undtaget ledninger på grunden, eventuel 
bundfældningstank, elektricitet og vandforsyningsvand), mod at grundejeren 
betaler tilslutningsbidrag og vandafledningsbidrag svarende til ejendomme, 
der tilsluttes spildevandsforsyningen.   
 
Baggrunden for ordningen er at etablering og drift af renseløsninger i det åbne 
land kan være såvel dyrere som billigere end at blive tilsluttet 
spildevandsforsyningen. Ejendomme, der kan etablere og drive rensningen 
billigere selv, må formodes at afslå tilbuddet og selv bekoste rensningen, 
mens ejendomme, for hvem etableringen og rensningen vil være dyrere, må 
formodes at tage imod tilbuddet. Formålet med ordningen er således at stille 
de i denne henseende dårligst stillede helårsboliger i det åbne land på lige fod 
med dem, der er tilsluttet spildevandsforsyningen.  
 
Grundejere, der får påbudt forbedret spildevandsrensning, har også mulighed 
for at lave fælles renseløsninger, men i sådanne tilfælde gælder reglerne om 
kontraktligt medlemskab af spildevandsforsyningen ikke.  

3.3.6. Alternativ afledning af regnvand 

I henhold til miljøbeskyttelseslovens bestemmelser, præciseret i 
spildevandsbekendtgørelsen, skal der indhentes en tilladelse hos kommunen 
for at etablere en faskine til nedsivning af regnvand. En række betingelser skal 
dog være opfyldt, herunder diverse afstandskrav (eks. til vandløb, søer og 
havet), samt at en faskine skal dimensioneres og etableres, så der ikke opstår 
gener i omgivelserne eksempelvis risiko for overfladeafstrømninger.  
 
I kommunens spildevandsplan kan der være udstukket retningslinjer for, hvor 
der med fordel kan etableres nedsivning, og på hvilke betingelser den enkelte 
grundejer kan udtræde helt eller delvist af kloakforsyningen.  
 
Grundejeren må selv udføre arbejdet med faskiner med tilhørende ledninger. 
Dog må grundejeren ikke selv foretage til- og frakoblinger til eksisterende 
kloaksystem, herunder afblændinger og andre omlægninger - dette skal 
udføres af en autorisret kloakmester. 
 
Det er grundejeren der har det fulde ansvar for at få tilladelse til nedsivning af 
regnvandet fra kommunen, samt at anlægget udføres efter gældende regler. 
Grundejeren har også ansvaret for vedligeholdelse af faskinen. 
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Såfremt regnvandet afkobles kloaksystemet kan der ske en delvis 
tilbagebetaling af tilslutningsbidraget. Reglerne er beskrevet nærmere i afsnit 
3.3.2. 

3.3.7. Vejbidrag 

Veje betaler et årligt vejbidrag, men ikke tilslutningsbidrag.  
 
Vejene er opdelt efter ejerforhold. For statsveje beregnes der et 
årligt vejbidrag efter en vandmængde på 0,12 m3 vand pr. m2 matrikulært areal, 
hvorfra spildevandet tilledes det offentlige spildevandsanlæg. Bestemmelsen 
skal forstås således, at det areal, som anvendes ved beregningen, er det 
matrikulære areal for den vejstrækning, der er tilsluttet spildevandsforsyningen. 
Der vil derfor i beregningen indgå arealer, som ikke eller kun delvist afvander til 
spildevandsforsyningen. 
 
Bidraget beregnes ud fra den samme kubikmetertakst, som gælder for 
vandafledningsbidraget. Hvis vandafledningsbidraget er opdelt i en fast og en 
variabel del, betales alene den variable del af vandafledningsbidraget. 
Statsveje betaler således ikke den faste del af vandafledningsbidraget. 
 
For kommunale veje og private fællesveje skal kommunen betale et årligt 
bidrag til spildevandsforsyningen på højst 8 pct. af anlægsudgifterne til 
kloakledningsanlæggene. Ud over almindelige kloakledninger, pumpestationer 
m.v. medregnes til sådanne anlæg også forsinkelsesbassiner, 
overløbsbygværker og anlæg til rensning af regnvand. 
 
Bidraget skal således ikke nødvendigvis afspejle de faktiske totale 
omkostninger ved afledning af regnvand fra vejene, men skal alene afspejle de 
faktiske meromkostninger, som tilledning af vejvandet medfører for de årlige 
omkostninger til kloakledningsanlæggene, dog maks. 8 %. 
 
Vejbidraget beregnes ud fra alle udgifter til kloakanlæg, uanset om et givent 
anlæg etableres i forbindelse med byggemodning, på grund af 
oversvømmelsesrisici eller af miljø- og naturhensyn. Det afgørende kriterium 
er, om udgiften vedrører anlæg, der lovligt kan opføres af forsyningen. 
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3.4. Lovgivning på andre forsyningsområder 
En række andre forsyningsområder reguleres i forhold til deres 
betalingsstruktur. Her kan bl.a. nævnes el-, varme- og vandforsyning, hvor 
betalingen i forskellig grad er reguleret. Beskrivelsen i det følgende kan tjene 
som inspiration til, hvordan andre forsyningsområder har indarbejdet regler 
vedr. fx kostægthed. 

3.4.1. Elforsyning 

 
Indtægtsreguleringen 
Med virkning fra den 1. januar 2005 ændredes prisbestemmelserne for 
netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder fra at være rent 
omkostningsbestemte til at være baseret på et indtægtsloft og et 
forrentningsloft.  
 
Den økonomiske regulering for Energinet.dk, der varetager systemansvaret og 
ejer og driver 400 kV-nettet, er fortsat omkostningsbaseret ud fra et hvile-i sig- 
selv princip med en begrænset mulighed for at opnå forrentning.  
 
For netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder blev der for hver 
enkelt virksomhed fastlagt et indtægtsloft svarende til virksomhedens samlede 
indtægt fra bevillingspligtige aktivitet og andre indtægter knyttet til den 
bevillingspligtige aktivitet i 2004. Indtægtsloftet pristalsreguleres kvartalsvis.  
 
Indtægtsloftet kan hæves, hvis virksomheden har gennemført såkaldte 
”nødvendige nyinvesteringer”, herunder kabellægning af luftledninger og 
enkelte andre investeringer, som er nærmere defineret i loven. Endvidere kan 
øgede omkostninger til nettab medføre et højere indtægtsloft, hvis 
omkostningsstigningen skyldes højere elpriser. Reglerne er detaljeret 
beskrevet i § 70 i elforsyningsloven og i indtægtsrammebekendtgørelsen (bek. 
nr. 1294 af 24. november 2010). 
 
Virksomhederne benchmarkes årligt for deres økonomiske effektivitet og 
kvaliteten i leveringen. På baggrund af benchmarkingen pålægges de mindre 
effektive virksomheder en reduktion af deres indtægtsrammer.  
 
Forrentningsloftet er fastlagt som den lange byggeobligationsrente plus 1 
procentpoint, beregnet af værdien af virksomhedens nedskrevne netaktiver. 
 
Virksomhederne kan øge deres forrentning gennem effektivisering og gennem 
pristalsreguleringen. Såfremt forrentningsloftet overskrides, bliver 
virksomhedens indtægtsramme reduceret over en periode på 3 år med et beløb 
svarende til overskridelsen.   
 
Netvirksomhederne er i elforsyningsloven pålagt at sikre energibesparelser hos 
forbrugerne. Denne aktivitet finansieres af forbrugerne som et beløb pr. leveret 
kWh med henblik på at sikre omkostningsdækning. Omkostninger og indtægter 
som følge af energispareaktiviteterne holdes regnskabsmæssigt adskilt fra 
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virksomhedernes øvrige omkostninger og indtægter, de indgår ikke i 
indtægtsrammereguleringen eller beregningen af virksomhedens forrentning.   
 
Fastsættelse af tariffer 
Fastsættelsen af priser for ydelser fra kollektive elforsyningsvirksomheder skal 
ske efter gennemsigtige, objektive, rimelige og ikke diskriminerende vilkår, jf. 
elforsyningslovens § 6, stk. 4. 
 
Dette princip tolkes som, at enkelte kunder / kundekategorier i princippet 
dækker de omkostninger, der kan tilskrives dem. Eksempelvis betaler aftagere 
på de høje spændingsniveauer ikke for netydelser på lavere 
spændingsniveauer. Men kravene om objektivitet, rimelighed og ikke 
diskrimination kan ikke omsættes i en fuldstændigt kostnær tariffastsættelse.  
 
Tariffastsættelsen sker efter velbeskrevne metoder, hvoraf det f.eks. skal 
fremgå hvorledes omkostninger, der direkte kan henføres til de enkelte 
køberkategorier, fordeles på disse. Derudover skal der være en beskrivelse af 
de fordelingsnøgler, som anvendes til allokering af omkostninger, der ikke 
direkte kan henføres til enkelte køberkategorier. 
 
Metoderne skal beskrive fordelingen af driftsmæssige indtægter på 
investeringsbidrag, fast afgift/abonnementsbetaling og forbrugsafhængig tarif, 
herunder om der anvendes samme fordelingsprincip for alle køberkategorier. 
 
Metoderne skal endvidere beskrive principper for tidsdifferentiering og de 
enkelte køberkategoriers mulighed og vilkår for at opnå tidsdifferentierede 
tariffer, herunder timebetaling.    

Metoderne skal herudover omfatte fastlæggelse af betalingskadencer og 
betalingsvilkår, vilkår ved flytning og leverandørskift, vilkår for tilslutning til 
nettet, vilkår ved sammenlægning eller opdeling af forbrugssteder og vilkår i 
forbindelse med afbrydelser i nettet. 
 
Energitilsynet skal godkende virksomhedernes metoder til fastsættelse af priser 
og vilkår. Indholdet i disse metoder er fastlagt i metodebekendtgørelsen (bek. 
nr. 1085 af 20. september 2010). 
 
Virksomhederne er hver især ansvarlige for at anmelde deres metoder, men de 
må godt basere deres anmeldelse på standardiserede metoder, der er entydigt 
fastlagt i branchevejledninger eller lignende. Den mulighed benytter de fleste 
virksomheder. 
  
Virksomhederne fastsætter deres tariffer indenfor de godkendte metoder og 
anmelder dem til Energitilsynet. 
 
Energitilsynet kan gribe ind og give pålæg om ændring af konkrete priser og 
vilkår, hvis de strider mod loven eller vurderes at være urimelige.  
 
Klageadgang 
Klager over Energitilsynets afgørelser skal rettes til Energiklagenævnet. 
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3.4.2. Varmeforsyning 

 
Prisen på opvarmet vand eller damp er som udgangspunkt den laveste af: 
1. den omkostningsbestemte pris inklusiv evt. overskud, eller 
2. substitutionsprisen  
eller for affaldsforbrændingsanlæg: 
3. prisloftet 
 
Varmeforsyningsloven (lovbekendtgørelse nr. 347 af 17. maj 2005, herefter: VFL) 
indeholder det såkaldte hvile-i-sig-selv-princip. Efter VFL § 20, stk. 1, må 
virksomheder, som er omfattet af bestemmelsen, i priserne for levering af 
opvarmet vand, damp eller gas bortset fra naturgas til det indenlandske marked 
kun indregne nødvendige omkostninger. 
 
På anlæg med en forenet produktion (f.eks. affaldsforbrændingsanlæg og 
kraftvarmeanlæg) indebærer hvile-i-sig-selv-princippet, at omkostningerne skal 
udskilles i særomkostninger til varme og evt. andre aktiviteter for at beregne 
varmeprisen. Fællesomkostninger skal fordeles via en fordelingsnøgle. Der er 
ikke fastsat regler om fordeling af fællesomkostninger. I elforsyningsloven er det 
dog fastlagt, at der skal være tale om en rimelig fordeling. Energitilsynet holder 
desuden efter varmeforsyningsloven tilsyn med, at varmepriserne er rimelige. 
  
Vedvarende energianlæg, som leverer til et kollektivt varmeforsyningsanlæg, må 
desuden efter VFL § 20 b, stk. 1, indkalkulere et overskud. Overskuddet er 
underlagt Energitilsynets rimelighedsvurdering og har efter en konkret vurdering i 
få sager været fastsat på omkring 8 % i realforrentning af indskudskapitalen. 
 
Virksomheden kan dog i praksis ikke afsætte varmen til den 
omkostningsbestemte pris inklusiv evt. overskud, hvis aftageren kan få varmen 
billigere hos en anden leverandør. Hvile-i-sig-selv-princippet medfører i dette 
tilfælde, at aftageren kun vil købe varmen til den pris, som den billigere 
leverandør tilbyder det til: substitutionsprisen. 
 
Det skyldes, at den virksomhed, som varmen eller gassen sælges til (typisk en 
varmedistributionsvirksomhed eller et kraftvarmeanlæg), ofte også er omfattet af 
hvile-i-sig-selv-reguleringen, når den sælger varmen/gassen videre. Det antages 
ikke at være en nødvendig omkostning, hvis der betales mere for varmen end 
den billigste leverandør kan leverer det til. Regulering om den 
omkostningsbestemte pris indebærer således, at der højst må indregnes den 
laveste pris, som varmen kan fås for. 
 
I praksis vil en virksomhed derfor kun kunne afsætte varme, når prisen er lige 
med eller lavere end alternativet i området (substitutionsprisen). 
 
Affaldsforbrændingsanlæg er derudover underlagt et af Energitilsynet udmeldt 
prisloft. Affaldsforbrændingsanlæg kan derfor afsætte varme til den laveste af 
enten den omkostningsbestemte pris, substitutionsprisen eller prisloftet. 
Reguleringen med maksimalpriser for affaldsforbrændingsanlæg er nedlagt i 
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bekendtgørelse nr. 234 af 23. marts 2006, som ændret ved bekendtgørelse nr. 
713 af 2. juli 2009 (prisloftbekendtgørelsen). 
 
Energitilsynet foretager den faktiske beregning af prislofterne. Prislofterne 
udmeldes hvert år den 1. oktober.  Der er 3 forskellige prislofter: ét prisloft for 
affaldsforbrændingsanlæg beliggende i naturgasforsynede områder, ét for 
affaldsforbrændingsanlæg beliggende i biomasseforsynede områder og ét for 
anlæg i de centralt forsynede områder. Prisloftet fastlægges til 
gennemsnitsprisen for opvarmet vand produceret på henholdsvis et 
naturgasbaseret fjernvarmeværk, et biomassebaseret fjernvarmeværk og et 
centralt værk. 
 
Virksomhederne fastsætter deres tariffer indenfor de godkendte metoder og 
anmelder dem til Energitilsynet. 
 
Energitilsynet kan gribe ind og give pålæg om ændring af konkrete priser og 
vilkår, hvis de strider mod loven eller vurderes at være urimelige.  
 
Klageadgang 
Klager over Energitilsynets afgørelser skal rettes til Energiklagenævnet. 
 

3.4.3. Vandforsyning 

Inden for vandforsyningsområdet betaler forbrugerne et anlægsbidrag, 
driftsbidrag og andre fastsatte bidrag.  
 
Anlægs- og driftsbidrag fastsættes årligt under overholdelse af det 
prisloft, der måtte være fastsat for forsyningen. Det af forsyningen 
fastsatte anlægs- og driftsbidrag skal godkendes af 
kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor vandforsyningsanlægget er 
beliggende.7 Efter vejledning om vandværkstakster8, skal kommunen i 
forbindelse med godkendelse af taksterne bl.a. være opmærksom på, at 
taksterne er fastsat således, at der sker en rimelig byrdefordeling 
mellem forsyningens forskellige forbrugere. 
 
Anlægsbidrag forfalder ved tilslutning til den almene vandforsyning og 
omfatter et bidrag til vandforsyningens hovedanlæg, bidrag til 
forsyningsledningsnettet og et bidrag til stikledningen. Ofte har 
forsyningen fastsat anlægsbidrag for forskellige ejendomskategorier. 
Såfremt det fremgår af regulativet, kan forsyningen opkræve 
supplerende anlægsbidrag. Det kan være tilfælde, hvor der sker en 
ændring ejendommens vandforbrug, som medfører, at 
forudsætningerne for det fastsatte og betalte anlægsbidrag er ændret. 
Endvidere kan der opkræves supplerende anlægsbidrag ved 
udstykningsforetagender. 
 

                                                 
7 Jf. Vandforsyningslovens § 53 
8 Vejledning fra Miljøstyrelsen, nr. 1 1986, ”Vandværkstakster” 
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Driftsbidraget omfatter et bidrag pr. m3 vand og dækker forsyningens 
løbende omkostninger. Efter § 6 i bekendtgørelse om betaling for vand 
efter målt forbrug m.v. skal betaling for vand ske efter målt forbrug. 
Herunder kan betaling af et fast bidrag indgå. Der er i lovgivningen ikke 
fastsat, hvorledes driftsbidraget skal fastsættes. Det skal dog som 
udgangspunkt foretages ved overholdelse af det for forsyningen 
udmeldte prisloft og overholdelse af ”hvile-i-sig-selv”-princippet. 
Forsyningerne har dermed i forbindelse med fastsættelse af 
driftsbidraget mulighed for at foretage en skønsmæssig vurdering af, 
hvordan man vil sikre det nødvendige driftsbidrag. Ofte fastsætter 
forsyningerne det faste bidrag relativt lavt, på trods af, at en stor del af 
omkostningerne reelt er uafhængige af, hvor stor mængde der leveres.  
 
Der er intet til hinder for at foretage en differentiering af den variable del 
af driftsbidraget, såfremt det sker efter en rimelig byrdefordeling mellem 
forsyningens forskellige forbrugere.9  
 
Andre fastsatte bidrag kan være målerbidrag, som kan være 
differentierede i forhold til størrelsen af vandforbruget. 
 

                                                 
9 Afgørelse fra Statsforvaltningen Nordjylland, 2007-613/130 
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3.5. Konkurrencelovgivning 
Konkurrenceloven gælder for al erhvervsaktivitet i bred forstand – dvs. for 
enhver økonomisk aktivitet om udbud af varer og tjenesteydelser, uanset om 
dette sker i offentligt eller privat regi og uanset om der opnås økonomisk 
gevinst ved aktiviteterne eller ej. Konkurrenceloven gælder således også for 
aktiviteterne på spildevandsområdet.   
 
Loven indeholder regler, som skal forhindre begrænsninger i den effektive 
konkurrence. Baggrunden for reglerne er blandt andet, at en effektiv 
konkurrence er forudsætningen for, at vi kan have velfungerende markeder 
med et varieret udbud af varer af en høj kvalitet og til en konkurrencedygtig 
pris.  
 
Konkurrenceloven indeholder to centrale forbud – et forbud mod 
konkurrencebegrænsende aftaler mellem virksomheder, og et forbud mod at 
virksomheder misbruger deres dominerende stilling. Disse 
forbudsbestemmelser gælder imidlertid ikke konkurrencebegrænsninger, der 
er en direkte eller nødvendig følge af offentlig regulering. 
 
På spildevandsområdet er der fastsat en række sektorspecifikke regler. Selv 
om erhvervsaktiviteterne på spildevandsområdet er omfattet af 
konkurrenceloven, må det som udgangspunkt antages, at eventuelle 
konkurrencebegrænsninger på området i stor udstrækning vil være direkte 
eller nødvendige følger af offentlig regulering og derfor ikke omfattet af 
konkurrencelovens forbudsbestemmelser. 
 
Når en offentlig regulering kan have skadelige virkninger for konkurrencen 
eller i øvrigt hindre en effektiv samfundsmæssig ressourceanvendelse, kan 
Konkurrencerådet i stedet rette en henvendelse til den ansvarlige minister. I 
en sådan henvendelse kan rådet påpege mulige skadelige virkninger for 
konkurrencen og komme med forslag til fremme af konkurrencen på området, 
jf. konkurrencelovens § 2, stk. 5. 
 
I forbindelse med overvejelser om ændringer i lovgivningen på 
spildevandsområdet vil det derfor være relevant at tilrettelægge lovgivningen 
således, at den bliver i overensstemmelse med generelle konkurrenceretlige 
principper, således at det ikke bliver aktuelt for Konkurrencerådet at anvende 
bestemmelsen i konkurrencelovens § 2, stk. 5.  
 
Med udgangspunkt i kommissoriet for ”spildevandsudvalget af 2010” kan 
kommende ændringer i betalingsreglerne for spildevand antages helt 
overordnet at tage udgangspunkt i princippet om, at forureneren skal betale, 
og at der skal være en mere kostægte prisstruktur med større sammenhæng 
mellem takster og konkrete omkostninger.  
 
Sådanne ændringer til mere omkostningsbaseret prissætning vil generelt 
være helt i overensstemmelse med konkurrenceretlige principper. Der må 
således som udgangspunkt generelt antages ikke at være konkurrenceretlige 
problemer i at anvende forskellige priser, som afspejler forskelle i 
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omkostningerne, herunder fx at der sættes højere priser for håndteringen og 
behandlingen af det mest forurenede spildevand og lavere priser for det 
mindre forurenede spildevand. Herudover vil andre forhold vedrørende 
prissætningen dog også kunne have betydning i en konkurrenceretlig 
vurdering (fx om der er tale om urimeligt høje eller lave priser, selektive 
priser, krydssubsidiering, urimelig priskrimination mv.).  
 
En eventuel konkurrenceretlig vurdering af konkurrencebegrænsninger, som 
er en direkte eller nødvendig følge af reglerne på spildevandsområdet, vil 
således bero på en samlet vurdering af de konkrete forhold i den konkrete 
situation. 
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3.6. Vandforbrug 
Som grundlag for vurdering af spildevandsudledningen fra forbrugere og 
virksomheder anvendes det vandforbrug, der kan aflæses på ejendommenes 
vandmålere. Heri er indeholdt det vand, der leveres fra vandværker, hvorimod 
der ikke registreres spildevand fra ejendomme med egen vandforsyning uden 
vandmålere og med vand fra egne boringer.  
 
Forbruget af vandværksvand i danske husholdninger var ifølge Danmarks 
Statistik i 2005 samlet set på ca. 260 mio. kubikmeter, og udgjorde ca. 64 
procent af det samlede vandforbrug fra almene vandforsyninger i Danmark. 
Forbruget af vandværksvand i virksomheder og institutioner udgjorde i samme 
periode 122 mio. kubikmeter, og udgjorde ca. 30 procent af det samlede 
forbrug af vand fra vandforsyningen i Danmark. Den samlede vandindvinding 
fra almene vandværker (inkl. tab) ligger på ca. 409 mio. kubikmeter. Tab 
udgjorde i 2005 ca. 6 %. 

3.6.1. Typisk vandforbrug  

Der kan ikke entydigt opstilles nogen standarder for vandforbrug, men i 
Miljøstyrelsens Miljøprojekt nr. 998, 2005: ”Vandforbrug og 
Forbrugsvariationer” er der foretaget en undersøgelse af vandforbrug i forhold 
til gældende normeringsenheder for forskellige kategorier af vandforbrugere. 
Miljøprojektets formål har primært været at finde mål for dimensionering og 
foretage sammenligning med eksisterende normer.  
 
Vandforbruget er i miljøprojektet opgjort i middelværdier for forskellige 
forbrugskategorier: 
 
Forbrugskategori m3 pr. person pr. år bemærkninger 

Lejligheder 59 
50% kvartil for husstande 
på 3 personer pr. lejl. 

Parcel- og rækkehuse 45 pr. person 
Fritidshuse 38 pr. hus 
Plejehjem 64 pr. person 
Daginstitutioner 9 gnsnt. 
Skoler 2,7 pr. elev 
Butikscentre 0,5 pr. m2 
Landbrug 2,2 pr. dyr (primært svinebrug) 
 
Skemaet viser det årlige vandforbrug pr. person for forskellige bolig- og 
institutionstyper samt vandforbruget pr. m2 for butikscentre og pr. dyr for 
landbrug med husdyrhold. I et parcelhus med 3 voksne personer anvendes 
således skønsmæssigt 135 m3/år (3 x 45 m3 pr. person pr. år). Den 
gennemsnitlige husstandsstørrelse i Danmark er på 2,15 personer og er typisk 
større for parcelhuse end lejligheder. 
 
Det skal dog bemærkes, at opgørelsen for lejligheder er baseret på en 50%-
fraktil for lejligheder med 3 personer. 
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Der kan med udgangspunkt i tallene opstilles forskellige typiske 
forbrugsmængder. 
 
Dette er sket mere konkret på baggrund af de modtagne data for vandforbruget 
for de i afsnit 3.2.3 beskrevne eksempelforsyninger, som fremgår af 
nedenstående figur. De største vandforbrugere er dog ikke medtaget i figuren. 
 

Vandforbrug modelforsyninger

0

50

100

150

200

250

300

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Fraktil (0 til 97,5)

V
an

d
fo

rb
ru

g
 m

3/
år

Århus

Horsens

Skive

Hørsholm

Frederikshavn

Thisted

 
 
Diagrammet afspejler tydeligt, at det, der fylder, er de relativt mange 
husstande, og det fremgår af fraktildiagrammet, at der er et stort antal 
forbrugere med et meget lavt vandforbrug, samt at vandforbruget derefter er 
jævnt stigende op til øvre kvartil. Medianen ligger relativt lavt, men målt i 
middelværdier kan der for eksempelforsyningerne beregnes følgende forbrug:  
 
Århus Horsens Skive Hørsholm Frederikshavn Thisted 

112 105 93 112 101 132

 
Ud fra dette er det i forbindelse med konsekvensberegninger senere i 
rapporten valgt at operere med forbrugsmængder på hhv. 20 m3, 70 m3 og 110 
m3 for lejligheder og huse og huse samt 250 m3 for lidt større huse. 
 

3.6.2. Store spildevandsudledere 

Traditionelt set er det særligt de store produktionsvirksomheder, inden for 
fødevareindustrien der har et stort vandforbrug specielt til rengøring og dermed 
også store spildevandsmængder. Men også andre sektorer bidrager med 
spildevand i større mængder, det gælder f.eks. vaskerier, kraftværker og 
perkolat fra lossepladser.  



38 

 
Blandt de mellemstore spildevandsudledere med udledninger over 10.000 
m3/år er ligeledes mange mindre vaskerier, og også store 
fødevaresupermarkeder.  
 
De halvstore spildevandsudledninger over 1.000 m3/år inkluderer også mange 
virksomheder med mange ansatte, men uden en egentligt vandforbrugende 
proces. En ansat giver 1/10 PE, jf. industrispildevandsvejledningen, dvs. store 
kontorer har også udledning over 1.000 m3 
 
Der findes også virksomheder, der har forholdsvis store 
spildevandsudledninger fordi de som led i deres produktion trækker vand ud af 
produkterne (eks. pulverfremstilling)  
 
Erhvervslivets udledning af spildevand er således meget varierende, og 
spænder fra udledninger sammenlignelig med en privat husstand til 
udledninger i størrelsesordnen 1.500.000 m3/år.  
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3.7. Incitament til vandbesparelser 
Prisen på vand udgør et incitament til vandbesparelser, og en høj variabel pris vil som 
udgangspunkt medføre et højt incitament, mens en lav variabel pris tilsvarende vil medføre 
et lavere incitament til vandbesparelser. For nogle brugere er prisen på vand imidlertid så 
høj, at incitamentet ikke nødvendigvis påvirkes, hvis prisen reduceres. 
 
Af Figur 2 fremgår prisen på vand og spildevand i en række EU lande, og det 
ses, at priserne i Danmark, og dermed incitamentet til vandbesparelser, er høj 
sammenlignet med disse lande.  
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Figur 2: Pris for vandforsyning og -afledning, US$ pr. m3. Kilde: OECD 2010 
 
I Danmark er den gennemsnitlige pris for udledning af spildevand til kloakken 
steget med 61 procent i perioden fra 2000 til 2008 (jf. Figur 3 nedenfor). Til 
sammenligning er det almindelige forbrugerprisindeks steget omkring 18 
procent. Når man sammenligner med de omkringliggende lande er de 
tilsvarende stigningstakster dels lavere, og dels startet fra et lavere niveau. I 
Sverige og Tyskland er de tilsvarende stigninger fra 2000 til 2008 henholdsvis 
20 procent og 14 procent. 
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Figur 3: Seneste tal er feb. 2010, historisk set stiger vandafledningen halvårligt. Kilde: 
Danmarks Statistik 
 
Det må forventes, at der pga. klimatilpasning og indsatser efter vandplanerne 
vil være en vis stigning i vandpriserne fremover, idet vandsektorlovens prisloft 
og benchmarking samtidig vil sikre yderligere effektivisering. 

3.7.1. Bolig 

En lavere variabel kubikmeterpris vil reducere incitamentet til vandbesparelser 
i boliger. Et fald i vandprisen kan endvidere påvirke incitamentet for 
virksomheder til at udvikle yderligere vandbesparende installationer, ligesom 
det kan påvirke incitamentet for forbrugerne til at købe vandbesparende 
udstyr. Det må dog forventes, at de nuværende investeringer i 
vandbesparende tiltag ikke vil blive udskiftet til mindre vandbesparende 
elementer på baggrund af lavere priser. 
 
Det Økonomiske Råd har vurderet, at prisfølsomheden er lav for vandforbrug i 
husholdninger10 og at priselasticiteten på vand er op til -0,111. Det betyder, at 
et samlet fald i vandprisen på fx 10 procent vil øge husholdningernes 
vandforbrug med 1 procent. Priselasticiteten er gældende i situationer, hvor 
der forekommer marginale prisændringer, og er ikke lineær, dvs. at en 
fordobling i prisen ikke nødvendigvis medfører en fordoblet effekt. 
 
Ud over det variable vandafledningsbidrag er der en række andre faktorer, 
som kan have indflydelse på incitamentet til vandbesparelser. Den samlede 
omkostning for brug af vand i husholdningerne består, ud over 
vandafledningsbidraget, også af prisen og afgifter på selve vandet samt 
omkostninger til opvarmning af brugsvand. Forbruget af varmt vand udgør ca. 
en tredjedel af det samlede vandforbrug12, og omkostningerne til opvarmning 
af vandet er i omtrent samme størrelsesorden som vandprisen per kubikmeter 

                                                 
10 Økonomi og Miljø 2009, De Økonomiske Råds formandskab, København 
11 Dansk Økonomi, efterår 2004, De Økonomiske Råds formandskab, København 
12 Varmt Brugsvand, måling af forbrug og varmetab fra cirkulationsledninger, SBi 2009:10 
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opvarmet vand (alt efter varmekilde)13. Disse øvrige omkostningsfaktorer kan 
medvirke til en vis stabilisering af den reelle kubikmeterpris, hvis det variable 
vandafledningsbidrag nedsættes. 

3.7.2. Erhverv 

En reducering af prisen vil - alt andet lige - svække incitamentet til 
vandbesparelser samt udvikling af vandbesparende teknologier. Det er 
imidlertid usikkert i hvor høj grad en lavere kubikmeterpris vil have af negativ 
betydning for incitamentet til vandbesparelser. Det skyldes bl.a., at en række 
andre forhold end vandprisen har betydning for, hvor meget vand der 
anvendes.  
 
DI og Landbrug & Fødevarer oplyser, at virksomhedernes miljøregulering og 
effekten af BAT og BREF-noterne14 kan medvirke til at dæmpe den negative 
betydning af incitamentet til vandbesparelser, og i nogle tilfælde udgøre en 
grænse for, hvor meget vandforbruget kan øges. På samme måde kan 
hygiejnekrav i forbindelse med fødevareproduktion sætte grænser for, hvor 
meget vand der kan spares. På især slagterier kan det være vanskeligt, med 
den nuværende teknologi, at nedbringe vandforbruget yderligere, idet det kan 
give problemer med kravene til fødevaresikkerhed. Dette understreges af, at 
der er sket en afmatning i vandbesparelsen hos disse virksomheder de 
seneste ti år jf. Figur 4 nedenfor.  
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Figur 4: viser forbruget af vand i slagterier i perioden 1988 – 2009. 
 
Selvom vandforbruget ikke umiddelbart kan sænkes, kan en lavere vandpris 
på den anden side medvirke til, at der ikke i samme grad forskes i ny 
teknologi, som kan medvirke til en yderligere nedbringelse af vandforbruget. 
 

                                                 
13 Beregninger foretaget af Energitjenesten, december 2010 
14 BAT: Best Available Techniques, BREF: Bat REFerence documents. I BREF-dokumenterne beskrives 
specifikke branchers tekniske processer og deres muligheder for at anvende renere teknologi og andre 
foranstaltninger for at reducere forureningen af omgivelserne. 
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For de fleste virksomheder, der udleder store mængder spildevand, er selve 
udgiften til afledning af spildevandet blot en af flere omkostninger, som er 
forbundet med de vandforbrugende processer. Ud over udgiften til rent vand, 
er det vand der anvendes i rengøringsprocessen ofte varmt eller endog damp 
med deraf følgende udgifter til opvarmning og udgifter til efterfølgende tørring. 

3.8. Datagrundlag 
Udvalgets arbejde har i høj grad baseret sig på data vedrørende vandforbrug 
og økonomi ud fra primært seks eksempelforsyninger: Frederikshavn, Thisted, 
Århus, Horsens, Skive og Hørsholm. Forsyningerne er valgt ud fra deres 
sammensætning af brugere, hvor de hver især repræsenterer forsyninger inden 
for følgende kategorier: erhvervstung, gennemsnitlig og erhvervslet. Valget er 
foretaget for at analyserne bredt kan vise de mulige konsekvenser, som de 
valgte modeller kan medføre.  
 
Der er dog flere parametre, der har indflydelse på, hvordan de 
omfordelingsmæssige konsekvenser i en forsyning vil være, hvis modellen for 
beregning af vandafledningsbidraget ændres. Således vil antallet af stik i 
forhold til det samlede vandforbrug i forsyningen have betydning. Et højt 
gennemsnitligt vandforbrug pr. ejendom medfører, at antallet af stik, som 
anvendes ved beregning af et fast bidrag, vil være tilsvarende lille. Det betyder, 
at i en forsyning, hvor det gennemsnitlige vandforbrug er stort, og antallet af 
stik dermed relativt lille, vil der ikke opnås så stor en reduktion i det 
kubikmeterafhængige vandafledningsbidrag som ved et mindre gennemsnitligt 
vandforbrug.  
 
Tilsvarende vil den gennemsnitlige grundstørrelse i en forsyning have 
indflydelse på konsekvenserne af indførelse af et regnvandsbidrag. Jo større 
grundarealer/befæstede arealer, jo større vil de samlede indtægter fra 
regnvandsbidrag være, og jo større vil reduktionen i det kubikmeterafhængige 
vandafledningsbidrag være. 
 
En sammenstilling af nøgletal for forsyningerne kan findes i bilag 6. 
 
Det bemærkes, at der til brug for beregningerne, der ligger til grund for 
analyserne, er foretaget visse korrektioner/frasorteringer af data, for at de har 
kunnet anvendes i beregningerne. Der er derfor ikke nødvendigvis 
overensstemmelse mellem de viste nøgletal og de data, der ligger til grund for 
beregningerne, men det vurderes, at beregningsresultaterne er repræsentative 
for de pågældende forsyninger.  
 
Datagrundlaget for estimering af faste og variable omkostninger, samt 
omkostninger til behandling af regnvand, er foretaget ud fra udvalgte 
forsyninger,i det omfang det indenfor Spildevandsudvalgets tidsramme har 
været muligt at fremskaffe de ønskede data. Følgende forsyninger har deltaget 
i estimeringen af disse omkostninger: Herning, Syddjurs, Aalborg, Aarhus, 
Skive og Vandcenter Syd. Fordelingen af omkostninger kan være anderledes i 
andre forsyninger, men udvalget har vurderet, at dette grundlag er det bedste 
udgangspunkt for udvalgets analyser. Estimeringen af omkostningerne kan 
findes i Bilag 7.  
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4. Principper for betalingsreglerne 
Baggrunden for de gældende betalingsprincipper er, som tidligere beskrevet, 
at de skal være enkle at administrere, og at de skal give incitament til 
vandbesparelse. De gældende betalingsregler er endvidere baseret på et 
solidarisk betalingsprincip, idet alle ejendomme indenfor en forsyning betaler 
efter samme princip. I udvalgets arbejde har det været retningsgivende, at de 
analyserede modeller fortsat tager udgangspunkt i en ensartet betaling uanset 
brugernes geografiske placering indenfor et forsyningsområde.  

4.1. Incitament til vandbesparelser, forureneren betaler samt 
enkle regler 

I henhold til kommissoriet, skal udvalget i deres arbejde tage udgangspunkt i 
princippet om ”forureneren betaler”, fastholdelse af incitament til 
vandbesparelser samt administrativt enkle regler. Der er tale om en afvejning 
af de enkelte principper ud fra udvalgets primære opgaver, som bl.a. er at 
analysere modeller, der kan give en mere kostægte prisstruktur samt et øget 
incitament til alternativ afledning. Udvalget har således, i forskellig grad, 
indarbejdet principperne i modellerne, idet det bemærkes, at det ikke er muligt 
fuldt ud at tilgodese alle hensyn samtidigt. 

4.1.1. Forureneren betaler 

Princippet om forureneren betaler er et bærende element i miljølovgivningen, 
både på EU-plan og i dansk miljølovgivning.  
 
Overført på spildevandsområdet vil princippet betyde, at udlederen skal betale 
for de omkostninger, der er ved at behandle det udledte spildevandet, fx i 
form af omkostninger til renseprocessen eller hydraulisk belastning af 
spildevandsanlæggene. Princippet er tæt forbundet med udvalgets opgave 
mht. at sikre en mere kostægte betalingsstruktur jf. afsnit 4.2. 
 
Som beskrevet i kommissoriet er det udvalgets opgave at analysere modeller, 
som kan ændre betalingsreglerne med henblik på en mere kostægte 
prisstruktur. De analyserede modeller viser dermed ikke nødvendigvis 
konsekvenserne ved en 100 procent kostægte prisstruktur. 

4.1.2. Incitament til vandbesparelser 

Der er tidligere fra politisk side lagt stor vægt på, at betalingsreglerne skal 
give et incitament til vandbesparelse, og det er udvalgets opfattelse, at de 
nuværende betalingsregler giver en høj grad af tilskyndelse til at spare på 
vandet. Det har derfor været retningsgivende for udvalget, at de analyserede 
modeller fortsat skal bidrage til et stort incitament til vandbesparelse. 
 
Hovedparten af de analyserede modeller kan medføre, at den variable 
vandpris ændres. Dette kan påvirke incitamenterne til vandbesparelser for 
både borgere og erhverv. Konsekvenser for incitamentet til vandbesparelser 
er derfor vurderet, ligesom modellerne er udviklet, så de i størst muligt 
omfang fortsat bidrager til et incitament til vandbesparelse. 
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Udvalgets vurdering af incitamentet til vandbesparelser har endvidere taget 
udgangspunkt i situationen i dag. Der er dermed ikke taget højde for 
klimaændringernes mulige øgede udgifter til kloaknettet, som samlet kan 
bidrage til en generel stigning i vandafledningsbidraget, og dermed en 
potentiel styrkelse af incitamentet til vandbesparelser.  

4.1.3. Administrativt enkle regler 

Princippet om administrativt enkle regler betyder, at de valgte modeller skal 
udformes, så de medfører så få administrative konsekvenser som muligt.  
 
En ændring af reglerne hen imod en øget grad af kostægte betaling samt 
øgede incitamenter til alternativ afledning af regnvand vil i nogle tilfælde 
medføre øgede administrative byrder, og det har derfor været væsentligt for 
udvalget, at modellerne er udformet så de giver anledning til færrest mulige 
negative administrative effekter. 
 
Som det er anført i kommissoriet har udvalgets arbejde endvidere forudsat, at 
de analyserede modeller ikke medfører offentlige merudgifter, fx i form af 
øgede udgifter til administration i stat og kommuner.  

4.1.4. Miljøteknologiske løsninger 

Miljøteknologisk udvikling kan være med til at afhjælpe eventuelle 
miljømæssige udfordringer på spildevandsområdet, og det har således været 
retningsgivende for udvalget, at de enkelte modeller ikke er med til at skabe 
barrierer for miljøteknologiske løsninger. 

4.2. Kostægthed 
En større grad af kostægte betaling betyder, at brugerne af forsyningen i 
større grad end i dag skal betale for de faktiske omkostninger, der er ved 
transport og rens af deres spildevand.  
 
Begrebet kostægthed er dog ikke entydigt, idet en kostægte betaling er 
afhængig af de præmisser og beregningsmetoder der lægges til grund, og 
måden hvorpå omkostningerne fordeles blandt brugerne. Udvalget har fx valgt 
at tage udgangspunkt i en ensartet betaling uanset brugernes geografiske 
placering indenfor et forsyningsområde. Hvis der var taget udgangspunkt i en 
betaling, som var afhængig af den geografiske placering, ville en øget grad af 
kostægthed som udgangspunkt medføre væsentligt større omkostninger for de 
brugere, som er placeret langt væk fra renseanlægget (pga. store 
omkostninger til etablering af kloakrør) og tilsvarende lavere omkostninger til 
de brugere, som tilfældigvis bor i renseanlæggets umiddelbare nærhed. 
 
En større grad af kostægthed kan vurderes ved at skelne imellem de faste og 
de variable omkostninger i en forsyning. Opdelingen i faste og variable 
omkostninger er afhængig af de præmisser og beregningsmetoder der lægges 
til grund, og det kan derfor være svært at opgøre præcist hvilke omkostninger, 
der er hhv. faste og variable i en forsyning. En stor del af omkostningerne til 
spildevandssystemet er fx faste, men kan - betragtet over en længere 
tidshorisont - være delvis variable. F.eks. vil omkostningerne for 
kloakforsyningen ikke falde nævneværdigt, hvis spildevandsmængden fra den 
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ene dag til den anden falder dramatisk. På længere sigt kan f.eks. 
renseanlæggets størrelse tilpasses ændringer i den tilledte mængde 
spildevand, mens f.eks. omkostninger til drift og vedligeholdelse af 
ledningsnettet også på længere sigt kun i mindre omfang vil reduceres som 
følge af et fald i den tilledte vandmængde. 
 
Ud fra bl.a. ovenstående overvejelser, er der i bilag 7 udarbejdet et estimat for 
opdelingen i faste og variable omkostninger. Som det fremgår af bilaget er de 
faste omkostninger samlet set opgjort til at udgøre 82 procent, mens de 
variable omkostninger udgør de resterende 18 procent. I dag er der kun 
mulighed for at opkræve en mindre del af de faste omkostninger via et fast 
bidrag. Hvis betalingen skulle være 100 procent kostægte ville det medføre, at 
82 procent af regningen hos brugerne i gennemsnit skulle opkræves via et fast 
bidrag, mens de variable omkostninger, som udgør 18 procent i gennemsnit, 
skulle opkræves via et variabelt bidrag (m3-takst). Denne opdeling betyder, at 
en større grad af kostægthed fx kan opnås ved at øge det faste bidrag og 
reducere det variable bidrag (m3-takst). Dette vil bl.a. betyde, at store 
vandforbrugere samlet set vil opnå lavere omkostninger til vandafledning, 
mens mindre vandforbrugere typisk vil opleve stigninger. 
 
De analyserede modeller tilsigter en forskellig grad af øget kostægte betaling, 
idet de faste omkostninger ikke er fuldt ud fordelt på et fast bidrag i alle de 
analyserede modeller.  
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5. Analyserede modeller 

5.1. Forøgelse af det faste bidrag 
Efter gældende regler skal brugerne betale et almindeligt vandafledningsbidrag 
ud fra vandforbruget (kubikmetertakst) samt et evt. fast bidrag. Størrelsen af 
det faste bidrag må ikke overstige 500 kr. i 2000-priser (svarende til ca. 625 kr. 
i 2010 priser).  
 
Modellen analyserer en stigning i det faste vandafledningsbidrag til hhv. 1.000 
kr., 1.500, kr. 2.000 kr. samt et beløb svarende til fuld omkostningsægthed. Det 
opnåede provenu ved stigningen i det faste bidrag vil medføre en reducering af 
det variable vandafledningsbidrag (kubikmeterprisen). Modellen vil dermed 
overordnet set medføre reduktioner til større vandforbrugere, som vil få et 
lavere totalt vandafledningsbidrag, mens boliger typisk vil få stigninger i deres 
totale omkostninger til vandafledningsbidraget. Lejligheder med et større 
vandforbrug vil i mange tilfælde dog opnå reduktioner som følge af modellen. 
Størrelsen af de omtalte reduktioner og stigninger øges i takt med, at det fast 
bidrag hæves. Ved at hæve det faste bidrag fra fx 1.000 kr. til 2.000 kr. vil store 
vandforbrugere opnå større reduktioner, mens boliger generelt set vil opnå 
større stigninger (visse boligtyper dog undtaget). 
 
Udgangspunkt 
Modellen tager udgangspunkt i seks modelforsyninger og analyserer 
konsekvenserne ved en stigning i det faste bidrag til hhv. 1.000 kr., 1.500 kr. 
og 2.000 kr. Der er endvidere analyseret en kostægte model, hvor de faste 
omkostninger i forsyningerne er sat til 82 % og de variable er sat til 18 %. Se 
Bilag 7. 
 
De seks eksempelforsyninger repræsenterer forsyninger, hvor erhvervet har 
et lavt, middel eller stort vandforbrug (forbruget af vand hos erhvervet udgør 
omkring hhv. 10, 35 og 70 procent af vandforbruget). En oversigt over 
forsyningerne kan findes i bilag 2.  
 
De økonomiske konsekvensberegninger tager udgangspunkt i de 
umiddelbare ændringer, der kan beregnes. Der er ikke indregnet 
konsekvenser af eventuelle adfærdsændringer hos forbrugerne. 
 
Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet 
Den indledende analyse viser, at erhvervslivet vil opnå en reduktion i 
vandafledningsbidraget. Jo større vandforbrug des større reduktion i 
vandafledningsbidraget, og jo større fast bidrag jo større reduktion i 
vandafledningsbidraget. Beregningerne er vist i Bilag 2
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Bilag 2. 
 
 
 
 
 
 
 
I Tabel 2 er vist en sammenligning af ændringerne i eksempelforsyningerne 
med udgangspunkt i en storforbruger, der anvender hhv. 1.000 og 10.000 
m3/år. 
 
Pris i kr. ved forbrug på 1.000 
m3/år 

Nuværende 
pris FB 500 FB 1000 FB 1500

FB 
2000 Kostægte 

Århus (gennemsnitsforsyning) 25.675 24.274 22.873 21.472 20.071 10.159 
Horsens 
(gennemsnitsforsyning) 23.679  22.624 21.155 19.686 9.923 

Skive (erhvervslet forsyning 30.686  27.453 23.424 19.395 9.607 
Hørsholm (erhvervslet 
forsyning 35.630 33.468 31.306 29.144 26.982 11.901 
Frederikshavn forsyning 
(erhvervstung forsyning) 35.134  

          
35.134  

        
32.691  

       
30.249  

          
12.780  

Thisted vand (erhvervstung 
forsyning) 24.513  23.558 21.966 20.375 10.056 

 
 

Forbrug 10.000 m3/år 
Nuværende 
pris FB 500 FB 1000 FB 1500 FB 2000 

 
Kostægte 

Århus (gennemsnitsforsyning) 256.750 238.241 219.731  201.222 182.712  51.753 
Horsens 
(gennemsnitsforsyning) 231.016  217.244  198.050 178.856  51.336 

Skive (erhvervslet forsyning 301.474  265.530  220.741 175.952  67.134 
Hørsholm (erhvervslet 
forsyning 356.300  330.181 304.061  277.942 251.822  69.622 
Frederikshavn forsyning 
(erhvervstung forsyning) 357.046  342.336 313.414 284.491 77.609 
Thisted vand (erhvervstung 
forsyning) 238.825  226.577 206.163 185.750 53.375 
Tabel 2: Eksempel på ændring i prisen for modelforsyninger for storforbrugere der 
anvender hhv 1.000 og 10.000 m3/år 
 
Figur 5 og Figur 6 viser analysen for Århus vand og Horsens forsyning. 
Horsens forsyning og Århus vand er to middelforsyninger, hvor der i Århus 
vand ikke er indført en fast bidrag, mens der er indført et fast bidrag i Horsens 
forsyning. I Horsens er der indført et fast bidrag, mens der ikke er indført fast 
bidrag i Århus forsyning. I figuren vises de procentmæssige ændringer når det 
faste bidrag i Århus vand og Horsens forsyning til hhv. 1000 kr., 1500 kr. 2000 
kr. og et kostægte bidrag. For Århus vand er der endvidere vist 
konsekvenserne af at indføre et fast bidrag på 500 kr. Figur 5 viser 
ændringerne for Århus vand mens Figur 6 viser ændringerne for Horsens 
forsyning. 
 
Konsekvenser for forsyninger uden fast bidrag 
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Figur 5 viser at, vandafledningsbidraget for store vandforbrugere reduceres, jo 
større fast bidrag, des større reduktion. For store vandforbrugere (500.000 
m3/år) svarer til besparelser på omkring 4 mio. kr. år, mens vandforbrugere 
der anvender 5.000 m3/år, vil kunne spare omkring 35.000 kr. pr. år. I den 
kostægte beregning bliver det faste bidrag omkring 5.500 kr med et variabelt 
bidrag på ca. 5 kr/m3. 
 
Reduktionerne er i samme størrelsesorden for de øvrige 
eksempelforsyninger. 
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Figur 5: Procentmæssige ændringer for storforbrugere i Århus vand, når den faste 
del af vandafledningsbidraget ændres til hhv. 500, 1000, 1500 og 2000 kr. og et 
kostægte bidrag. FB: fast bidrag.  
 
Konsekvenser for forsyninger med fast bidrag 
Figur 6 viser at, vandafledningsbidraget for store vandforbrugere reduceres 
med mellem 10 og 30 % i Horsens forsyning når det faste bidrag øges op til 
2000 kr. 
 
I den kostægte beregning bliver det faste bidrag omkring 5.300 kr med et 
variabelt bidrag på ca. 5 kr/m3. 
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Horsens forsyning
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Figur 6: Procentmæssige ændringer for storforbrugere i Horsens forsyning, 
når det faste bidrag (FB) ændres til hhv. 1000, 1500 og 2000 kr. og et 
kostægte bidrag.  
 
Økonomiske konsekvenser for borgerne 
Den indledende analyse viser, at husejere typisk vil få et større 
vandafledningsbidrag, mens borgere i etageejendomme typisk vil opnå en 
reduktion i vandafledningsbidraget. I etageejendomme betales det faste 
bidrag pr. stik, som derefter fordeles blandt de enkelte lejligheder.  
Beregningerne er vist i 
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Bilag 2Bilag 2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I Tabel 3 er vist ændringerne i priserne for eksempelforsyninger for en 
forbruger, der anvender hhv. 20 og 110 m3/år. 
 
Pris (kr.) for hus ved 
forbrug på 20 m3/år 

Nuværende 
pris FB 500 FB 1000  FB 1500 FB 2000 

 
Kostægte 

Århus 
(gennemsnitsforsyning) 514 975 1.437 1.899 2.361 5.630 
Horsens 
(gennemsnitsforsyning) 1.102  1.432 1.893 2.354 5.414 
Skive (erhvervslet 
forsyning) 1.201  1.529 1.938 2.348 3.343 
Hørsholm (erhvervslet 
forsyning) 713 1.159 1.606 2.053 2.500 5.616 
Frederikshavn forsyning 
(erhvervstung forsyning) 1.458  1.683 2.124 2.565 5.721 
Thisted vand (erhvervstung 
forsyning) 1.176  1.451 1.909 2.367 5.339 

 
 
Pris (kr.) for hus ved 
forbrug på 110 m3/år 

Nuværende 
pris FB 500 FB 1000  FB 1500 FB 2000 

 
Kostægte 

Århus 
(gennemsnitsforsyning) 2.824  3.115  3.406  3.697  3.988  6.046 
Horsens 
(gennemsnitsforsyning) 3.175   3.379  3.662  3.945  5.828 
Skive (erhvervslet 
forsyning) 3.908   3.910  3.912  3.913  3.918  
Hørsholm (erhvervslet 
forsyning) 3.919  4.126  4.334  4.541  4.748  6.193 
Frederikshavn forsyning 
(erhvervstung forsyning) 4.665  4.755 4.931 5.107 6.369 
Thisted vand (erhvervstung 
forsyning) 3.319  3.481 3.751 4.021 5.772 
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Tabel 3: Eksempel på ændring i prisen (kr.) for alle modelforsyninger for et hus, 
hvor der anvendes hhv. 20 og 110 m3/år 
 
Figur 7 og Figur 8 viser den indledende analyse for Århus vand og Horsens 
forsyning når det faste bidrag øges til hhv. (500 kr.), 1000 kr., 1500 kr., og 
2000 kr. Figur 7 viser ændringerne for Århus vand, hvor der ikke er indført et 
fast bidrag, mens Figur 8 viser Horsens forsyning, hvor der er indført et fast 
bidrag. 
 
Konsekvenser for forsyninger uden fast bidrag 
Figur 7 viser, at hvis det faste bidrag ændres til 2000 kr. vil husejere, med et 
vandforbrug på 20 m3/år, få en stigning i vandafledningsbidraget på 360 %. 
Disse brugere får et variabelt bidrag på 18,1 kr/ m3, mod et nuværende 
variabelt bidrag på 25,7 kr/ m3. I den kostægte beregning er stigningen op 
mod 1000 %  
 
Borgere i etageejendomme, der anvender 110 m3/år, få en reduktion på op 
mod 20 %, hvis det fast bidrag øges til 2000 kr. Den kostægte beregning 
viser, at borgere i etageejendomme, der anvender 110 m3/år, få en reduktion 
på 40 %. 
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Figur 7: Procentmæssige ændringer for småforbrugere i Århus vand når det faste 
bidrag ændres til hhv. 500, 1000, 1500 og 2000 kr. og et kostægte bidrag. 
 
Konsekvenser for forsyninger med fast bidrag 
Figur 8 viser f.eks., at hvis det faste bidrag ændres til 2000 kr. vil husejere, 
med et vandforbrug på 20 m3/år få en stigning i vandafledningsbidraget på ca. 
110 procent. Modsat vil borgere i etageejendomme, der anvender 110 m3/år, 
få en reduktion på ca. 10 procent. Ændres det faste bidrag til 2000 kr., vil 
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forbrugerne opleve et fald i det variable bidrag fra det nuværende bidrag på 
23 kr/ m3 til 17,7 kr/ m3. 

Horsens forsyning
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Figur 8: Procentmæssige ændringer for småforbrugere i Horsens forsyning når det 
faste bidrag (FB) ændres til hhv. 1000, 1500 og 2000 kr. og et kostægte bidrag. 
 
Økonomiske konsekvenser for det offentlige 
Der forventes økonomiske konsekvenser for det offentlige, hvilket særligt gør 
sig gældende for bl.a. kommunale institutioner.  
 
Skoler med et årligt vandforbrug på over 1.000 m3 vil således få en reduktion i 
vandafledningsbidraget. Tilsvarende forventes det, at fx store 
vandforbrugende institutioner (plejehjem o. lign.) vil få en reduktion i 
vandafledningsbidraget. 
 
Administrative konsekvenser  
En ændring af det faste bidrag vil kræve en ændring i lov om betalingsregler 
for spildevandsforsyningsselskaber m.v. (betalingsloven). 
 
Modellen vil desuden kræve en ændring af de enkelte 
spildevandsforsyningers betalingsvedtægter. Taksten skal i forvejen 
godkendes årligt af kommunalbestyrelsen som led i den årlige godkendelse af 
de øvrige takster. 
 
Der forventes ingen administrative konsekvenser for borgerne eller 
erhvervslivet. 
 
Miljømæssige konsekvenser 
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Modellen vil medføre et lavere variabelt vandafledningsbidrag, og vil have en 
negativ betydning for incitamentet til vandbesparelser samt udviklingen af 
miljøteknologiske løsninger jf. afsnit 3.6. 
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5.2.  Trappemodel 
Trappemodellen prissætter forbruget ud fra en ”trappe”, hvor prisen pr. 
kubikmeter falder ved hvert trin. Der betales således et højere variabelt 
bidrag for mindre forbrugere (med et forbrug på under 500 m3/år) og for et 
forbrug på mellem 500 – 10.000 m3/år betales der et reduceret variabelt 
bidrag. Kubikmetertaksten for forbrug over 10.000 m3/år reduceres yderligere. 
Graden af kostægte betaling varierer alt efter hvor ”stejl” trappen fastsættes. 
Jo højere kubikmetertaksten er i de øverste trin, des større grad af 
kostægthed vil modellen udvise i form af en lavere kubikmetertakst for de 
større vandforbrugere, som er placeret i lavere trin.  
 

 
Figur 9: Illustrerer et eksempel på trappemodel med tre betalingstrin. 
 
Modellen vil på samme måde som den foregående model (hvor det faste 
bidrag blev hævet), medføre generelle reduktioner for store vandforbrugere (i 
visse tilfælde vil modellen dog medføre stigninger for virksomheder med et 
forbrug på 1.000 m3/år) og tilsvarende stigninger til boliger, herunder også for 
lejligheder. Små forbrugere i huse vil dog i flere tilfælde opleve direkte fald i 
deres omkostninger til vandafledningsbidraget.  
 
Størrelsen af de omtalte reduktioner og stigninger øges generelt i takt med 
hvor stejl trappen fastsættes. Ved at gøre trappen mere ”stejl” vil store 
vandforbrugere opnå større reduktioner, mens boliger generelt set vil opnå 
større stigninger. 
 
Da trappemodellen medfører en stigning i det variable bidrag i det første trin, 
forventes det, at incitamentet til vandbesparelser for disse brugere styrkes.  
 
For at illustrere konsekvenserne af at indføre en trappemodel, er der valgt at 
operere med 3 trin, svarende til 3 niveauer af variabelt bidrag der afhænger af 
det årlige vandforbrug. Alle forbrugere betaler samme bidrag for de første 500 
m3/år, svarende til trin 1. Trin 2 dækker forbruget mellem 500 og 10.000 
m3/år, mens trin 3 dækker forbruget over 10.000 m3/år.    
 
Reduktionen i kubikmetertaksten mellem trin 2 og 3 skal afspejler et ønske 
om øget kostægthed for store vandforbrugere. Reduktionen på 25 % baseret 

Trin 1:  
< 500 m3/år 

Trin 2: 500 – 
10.000 m3/år 

Trin 3:  
> 10.000 m3/år 

Forbrug 

Pris 
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på et skøn og figurerne i dette afsnit illustrerer således variabiliteten i den 
valgte model med den tilhørende valgte reduktion i kubikmetertakst.  
 
Modellens trappetrin er fastsat som følger: 
 
Trin 1 
Der betales et forhøjet variabelt bidrag pr. m3 op til et forbrug på 500 m3. 15 
 
Trin 2 
Der betales på lige fod med brugerne i det første trin, dvs. op til et forbrug på 
500 m3, hvorefter der for forbrug op til 10.000 m3 betales et reduceret 
variabelt bidrag pr. m3  
 
Trin 3 
Der betales på lige fod med brugerne i de to første trin op til et forbrug på 
10.000 m3, For forbrug over 10.000 m3 reduceres taksten i trin 3 med 25 % for 
at øge graden af kostægthed. 
 
Der er også analyseret en kostægte model, hvor de faste omkostninger i 
forsyningerne er sat til 82 % og de variable er sat til 18 %. Se bilag 7. 
 
De forskellige takster vedtages på samme måde som i dag, dvs. at 
spildevandsforsyningen indstiller taksterne til kommunalbestyrelsens 
godkendelse. Hvis forudsætninger for beregninger, først og fremmest 
vandforbruget, viser sig at være anderledes end budgetteret, må der tages 
højde for dette i de efterfølgende år. 
 
For at illustrere modellen, er det valgt at øge kubikmetertaksten til et niveau 
der dækker det samme provenu, som der er opnået i modellen med forøgelse 
af det faste bidrag (kapitel 5.1). I ”Model 1000” er der således regnet med 
samme provenu, som i modellen hvor det fast bidrag øges til 1000 kr. pr. stik. 
Tilsvarende svarer ”Model 1500” til provenuet ved at ændre det fast bidrag til 
1.500 kr/stik osv. 
 
Udgangspunkt 
Der tages udgangspunkt i seks eksempelforsyninger, som repræsenterer 
forsyninger, hvor erhvervet har et lavt, middel eller stort vandforbrug 
(forbruget af vand hos erhvervet udgør omkring hhv. 10, 35 og 70 procent af 
vandforbruget). En oversigt over forsyningerne kan findes i bilag 3. 
 
De økonomiske konsekvensberegninger tager udgangspunkt i de 
umiddelbare ændringer, der kan beregnes. Der er ikke indregnet 
konsekvenser af eventuelle adfærdsændringer hos forbrugerne. 
 
Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet 
Den indledende analyse viser, at erhvervet i langt de fleste tilfælde vil opnå en 
reduktion i vandafledningsbidraget, såfremt vandforbruget er større end 1000 
m3/år, jf. figur 1. Jo større vandforbrug des større reduktion i 
                                                 
15 Kubikmetertaksten øges til et niveau, der skal dække provenuet ved et fast bidrag på hhv. 1000. 
1500, 2000 og 3000 kr. pr. stik. 
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vandafledningsbidraget, og jo større fast bidrag jo større reduktion i 
vandafledningsbidraget. Beregningerne er vist i Bilag 3. 
 
I Tabel 4 er vist en sammenligning af ændringerne i eksempelforsyningerne 
med udgangspunkt i en storforbruger, der anvender hhv. 1.000 og 10.000 
m3/år. 
 
Pris (kr.) ved forbrug på 1.000 
m3/år 

Nuværende 
pris 

Model 
500

Model 
1000 

Model 
1500

Model 
2000 

Model 
3000 

Model
Kostægte

Århus (gennemsnitsforsyning) 25.675 26.729 26.587 26.445 26.303 26.018 25.297 
Horsens 
(gennemsnitsforsyning) 23.679  27.408 27.383 27.358 27.308 27.191 

Skive (erhvervslet forsyning) 30.686  32.157 30.395 28.633 25.110 24.353 
Hørsholm (erhvervslet 
forsyning) 

            
35.630  

        
35.630  

        
35.352  

        
34.723  

        
34.095  

         
32.838  

         
29.711  

Frederikshavn forsyning 
(erhvervstung forsyning) 36.376  41.662 41.369 41.076 40.490 38.980 
Thisted vand (erhvervstung 
forsyning) 24.513  27.804 27.888 27.972 28.141 28.520 

 
 
Pris (kr.) ved forbrug på 10.000 
m3/år 

Nuværende 
pris 

Model 
500

Model 
1000 

Model 
1500

Model 
2000 

Model 
3000 

Model
Kostægte

Århus (gennemsnitsforsyning) 256.750 250.665 232.614 214.563 196.512 160.409 68.829 
Horsens 
(gennemsnitsforsyning) 231.016  236.454 217.390 198.326 160.199 71.673 

Skive (erhvervslet forsyning) 301.474  271.373 228.656 185.939 100.505 82.155 
Hørsholm (erhvervslet 
forsyning) 356.300 356.300 315.596 290.353 265.109 214.621 89.017 
Frederikshavn forsyning 
(erhvervstung forsyning) 357.046  365.988 337.739 309.489 252.991 107.423 
Thisted vand (erhvervstung 
forsyning) 238.825  237.614 218.246 198.879 160.144 73.288 
Tabel 4: Eksempel på ændring i prisen (kr.) ved indførsel af en trappemodel for 
eksempelforsyningerne for storforbrugere, der anvender hhv. 1.000 og 10.000 
m3/år 
 
Figur 10 og Figur 11 viser analyse for Århus vand og Horsens forsyning, hvor 
det faste bidrag16 fordeles ligeligt ud på kubikmeterprisen i det første trin (op 
til 500 m3). Samtidig er der vist en kostægte beregning. 
 
Figur 10 viser ændringerne for Århus vand, hvor der ikke er indført et fast 
bidrag, mens Figur 11 viser Horsens forsyning, hvor der er indført et fast 
bidrag. 
 
Konsekvenser for forsyninger uden fast bidrag 
Figur 10 viser data for Århus vand, hvor der ikke er indført et fast bidrag. Det 
ses, at virksomheder der anvender 10.000 m3/år vil opleve reduktioner i 
priserne på vandafledningen på op mod 35 procent ved et fast bidrag på op til 
3000 kr. Samme virksomheder vil få en reduktion på ca. 65 % i den kostægte 
beregning. Med et fast bidrag på 3000 kr. vil det variable bidrag blive 37,1 

                                                 
16 Kubikmetertaksten øges til et niveau der skal dække provenuet ved et fast bidrag på hhv. 1.000, 
1.500, 2.000 og 3.000 kr/stik. 
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kr/m3 for de første 500 m3/år, 14,9 kr/m3 for antallet af kubikmeter mellem 500 
og 10.000 m3/år, og 11,2 kr/m3 for de resterende kubikmeter.  
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Figur 10: Procentmæssige ændringer for storforbrugere i Århus vand (uden 
fast bidrag). 
 
Konsekvenser for forsyninger med fast bidrag 
Figur 11 viser, at der i Horsens forsyning, hvor der er indført et fast bidrag, 
opnås reduktioner for store vandforbrugere. For virksomheder der anvender 
under 1000 m3/år vil der være tale om en stigning i prisen på op til 10 % af det 
nuværende vandafledningsbidrag.  
 
Med indførsel af et fast bidrag på 3000 kr. vil det variable bidrag blive 39,8 
kr/m3 for de første 500 m3/år, 14,8 kr/m3 for antallet af kubikmeter mellem 500 
og 10.000 m3/år, og 11,1 kr/m3 for de resterende kubikmeter.  
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Horsens forsyning
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Figur 11: Procentmæssige ændringer for storforbrugere i Horsens forsyning. 
 
Økonomiske konsekvenser for borgerne 
I etageejendomme betales der med de gældende regler et fast bidrag pr. stik, 
som derefter fordeles blandt de enkelte lejligheder17. Ved indførsel af en 
trappemodel, hvor det faste bidrag fordeles på kubikmetertaksten, vil borgere i 
etageejendomme ikke opnå denne fordeling, og de bliver dermed reelt 
sidestillet betalingsmæssigt med borgere, der bor i hus. Beregningerne er vist 
i Bilag 3. 
  
I Tabel 4 er vist ændringerne i priserne for eksempelforsyninger for en 
forbruger, der anvender hhv. 20 og 110 m3/år. 
 
Pris (kr.) for hus ved 
forbrug på 20 m3/år 

Nuværende 
pris 

Model  
500 

Model 
1000  

Model 
1500 

Model 
2000 

Model 
3000 

Model
Kostægte

Århus 
(gennemsnitsforsyning) 514 549 585 621 657 729 911 
Horsens 
(gennemsnitsforsyning) 1.102  632 673 714 797 989 
Skive (erhvervslet 
forsyning)* 1.201  755 775 796 837 846 
Hørsholm (erhvervslet 
forsyning)* 713 762 791 821 850 910 1.057 
Frederikshavn forsyning 
(erhvervstung forsyning) 1.458  946 996 1.047 1.147 1.407 
Thisted vand 
(erhvervstung forsyning) 1.176  646 693 739 832 1.041 

 
 

                                                 
17 Fastsat til 10 boligenheder pr. etageejendom i denne analyse 
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Pris (kr.) for hus ved 
forbrug på 110 m3/år 

Nuværende 
pris 

Model  
500 

Model 
1000  

Model 
1500 

Model 
2000 

Model 
3000 

Model
Kostægte

Århus 
(gennemsnitsforsyning) 2.824 3.022 3.219 3.416 3.614 4.008 5.009 
Horsens 
(gennemsnitsforsyning) 3.175  3.475 3.702 3.929 4.383 5.438 
Skive (erhvervslet 
forsyning)* 3.908  4.151 4.264 4.377 4.603 4.651 
Hørsholm (erhvervslet 
forsyning)* 3.919 4.190 4.352 4.515 4.677 5.003 5.812 
Frederikshavn forsyning 
(erhvervstung forsyning) 4.665  5.202 5.479 5.756 6.311 7.739 
Thisted vand (erhvervstung 
forsyning) 3.319  3.552 3.809 4.065 4.578 5.727 
Tabel 4: Eksempel på ændring i prisen (kr.) for alle modelforsyninger for et hus, 
hvor der anvendes hhv. 20 og 110 m3/år 
*) Mangler opdatering med trin ved 10.000 m3/år 

 
Figur 12 og Figur 13 viser konsekvenserne af at indføre en trappemodel i 
Århus vand og Horsens forsyning. Figur 13 viser ændringerne i Horsens 
forsyning, hvor der er indført et fast bidrag, mens Figur 12 viser ændringerne i 
Århus vand, hvor der ikke er indført et fastbidrag.  
 
Konsekvenser for forsyninger uden fast bidrag 
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Figur 12: Procentmæssige ændringer for småforbrugere i Århus vand (uden fast bidrag)  
 
Konsekvenser for forsyninger med fast bidrag 
I Figur 13 ses, at borgerne i huse ved denne model vil opleve stigninger i 
vandafledningsbidraget. Husejere med lavt vandforbrug vil opleve et fald i 
vandafledningsbidraget.  
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Horsens forsyning
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Figur 13: Procentmæssige ændringer for småforbrugere i Horsens forsyning (med fast bidrag), 
 
Økonomiske konsekvenser for det offentlige 
Der forventes økonomiske konsekvenser for det offentlige, hvilket særligt gør 
sig gældende for bl.a. kommunale institutioner.  
 
Typisk anvender offentlige institutioner mere end 1000 m3  om året, og derfor 
vil der generelt kunne forventes reduktioner for offentlige institutioner. Skoler 
med et årligt vandforbrug på over 1.000 m3 vil dermed få en lille reduktion i 
vandafledningsbidraget. Tilsvarende forventes det, at fx store 
vandforbrugende institutioner i en gennemsnitskommune (plejehjem o. lign.) 
vil opleve en reduktion i vandafledningsbidraget.  
 
Administrative konsekvenser  
En ændring af det faste bidrag vil kræve en ændring i lov om betalingsregler 
for spildevandsforsyningsselskaber m.v. (betalingsloven).  
 
Modellen vil kræve en ændring af de enkelte spildevandsforsyningers 
betalingsvedtægter. Taksterne skal i forvejen godkendes årligt af 
kommunalbestyrelsen som led i den årlige godkendelse af de øvrige takster. 
 
Der forventes ingen administrative konsekvenser for borgerne eller 
erhvervslivet. 
 
Miljømæssige konsekvenser 
Modellen vil medføre et højere variabelt vandafledningsbidrag for boliger og 
mindre vandforbrugende virksomheder.(med et forbrug på under 500 m3/år).  
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For brugere med et forbrug på over 500 m3/år vil det variable 
vandafledningsbidrag falde fra det nuværende niveau, hvilket vil have en 
negativ betydning for incitamentet til vandbesparelser samt udvikling af 
miljøteknologiske løsninger jf. afsnit 3.6. 
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5.3. Opdeling i transport- og rensetakst 
Efter gældende betalingsregler skal brugerne betale et almindeligt vandafledningsbidrag 
ud fra vandforbruget (m3-takst) samt et evt. fast vandafledningsbidrag. Ved en opdeling i 
transport- og rensetakst vil det samlede bidrag til forsyningen (i dag 
vandafledningsbidraget) opdeles i et bidrag til transport af spildevand – en kloaktakst, og i 
et bidrag til rensning af spildevandet – en rensetakst. Modellen analyserer 
konsekvenserne ved to forskellige typer af transporttakster – en grundtakst og 
kubikmetertakst. En eventuel indførelse af denne model bør vurderes i forhold til reglerne 
i vandsektorloven. 
 
Grundtakstmodellen vil medføre lettelser til store vandforbrugere og store stigninger for 
især små vandforbrugende boliger, mens lejligheder i visse tilfælde vil opnå reduktioner. 
Anvendes kubikmetertakstmodellen vil dette også medføre lettelser for store 
vandforbrugere, men visse brugere med et forbrug på 1000 m3/år vil dog opleve stigninger. 
Stigningerne for småforbrugere i hus er lavere ved kubikmetertakstmodellen, og i visse 
tilfælde vil disse brugere opnå reduktioner.  
 
Forudsætninger for grundtakst - model 1 
Model for grundtakst består af en grundtakst, som fastsættes ud fra de faste udgifter til 
kloaknettet fordelt pr. bruger (beregnet ud fra ny- og reinvesteringer på transportdelen) 
samt en kubikmetertakst, der afspejler variable drifts- og vedligeholdelsesomkostninger 
ved transport af en kubikmeter spildevand. Den variable del er beregnet uafhængigt af 
afstanden til renseanlægget. Dette vil medføre et meget stort fast bidrag og et meget lille 
variabelt bidrag sammenlignet med det nuværende niveau. 
 
Forudsætninger for kubikmetertakst - model 2  
Model for kubikmetertakst består af to trin, hvor grundtaksten ikke fastsættes som et fast 
bidrag, men fordeles ligeligt ud på kubikmeterprisen i første trin (op til 500 m3/år)18. Trin 2 
(forbrug på over 500 m3/år) afspejler drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne ved 
transport af en kubikmeter spildevand. Denne model medfører intet fast bidrag, men en 
væsentlig større kubikmeterpris for forbrug under 500 m3/år. 
 
Forudsætninger for rensetakst 
Beregningerne er baseret på modelforsyningernes oplysninger om driftsudgifter til 
rensning, transport og administration samt udgifter til reinvesteringer/nyinvesteringer 
fordelt på kloak og rensning.  
 
Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet 
Den indledende analyse viser, at erhvervet vil opnå en betydelig reduktion i 
vandafledningsbidraget, jf. figur 14 og 15. Beregningerne er vist i Bilag 4.  
 
I tabel 5 er vist en sammenligning af ændringerne i modelforsyningerne med 
udgangspunkt i en storforbruger, der anvender hhv. 1.000 og 10.000 m3/år.  
 
 

                                                 
18 Transporttaksten i trin 1 fastsættes ud fra de estimerede faste udgifter til kloaknettet (beregnet ud 
fra ny- og reinvesteringer på transportdelen), som fordeles pr. kubikmeter spildevand op til 500 
m3/år. 
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Pris (kr.) ved forbrug på 1.000 
m3/år Nuværende pris

Model 1 
(grundtaks) 

Model 2 
(kubikmetertakst) 

Århus (gennemsnitsforsyning) 25.675 13.790 25.176 

Horsens (gennemsnitsforsyning) 23.679 20.279 26.209 

Skive (erhvervslet forsyning 30.686 20.361 28.558 

Hørsholm (erhvervslet forsyning 35.630 27.650 31.283 
Frederikshavn forsyning 
(erhvervstung forsyning) 36.376 27.924 39.365 
Thisted vand (erhvervstung 
forsyning)* 24.513 17.967 27.786 

 
 
Pris (kr.) ved forbrug på 10.000 
m3/år Nuværende pris

Model 1 
(grundtaks) 

Model 2 
(kubikmetertakst) 

Århus (gennemsnitsforsyning) 256.750 85.551 96.937 

Horsens (gennemsnitsforsyning) 231.016 155.651 161.582 

Skive (erhvervslet forsyning 301.474 177.098 185.295 

Hørsholm (erhvervslet forsyning 356.300 252.118 164.420 
Frederikshavn forsyning 
(erhvervstung forsyning) 357.046 254.191 265.633 
Thisted vand (erhvervstung 
forsyning)* 238.825 131.079 140.898 

*) For Thisted vand mangler oplysninger om udgiftsfordelingen. Der er anvendt generelle data fra figur 2 
og 3 i kap. 3.2.2 
 
Tabel 5: Eksempel på ændring i prisen (kr.) ved indførsel af en transport/rensetakst 
for eksempelforsyningerne for storforbrugere, der anvender hhv. 1.000 og 10.000 
m3/år 
 
Figur 14 og figur 15 viser analyse for Århus vand og Horsens forsyning, hvor 
beregnes som hhv. grundtakst (model 1) og kubikmetertakst (model 2). Figur 
14 viser ændringerne for Århus vand, hvor der ikke er indført et fast bidrag, 
mens Figur 15 viser ændringen Horsens forsyning, hvor der er indført et fast 
bidrag. 
 
Konsekvenser for forsyninger uden fast bidrag 
Figur 14 viser, at hvis der tages udgangspunkt i Århus vand, hvor der ikke er 
indført et fast bidrag, opnås der ved denne model reduktioner for erhvervet på 
– op til 70 procent af det nuværende vandafledningsbidrag.  
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Århus vand
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Figur 14: Procentmæssige ændringer for store vandforbrugere i Århus vand, hvor der ikke er 
indført et fast bidrag. 
 
Konsekvenser for forsyninger med fast bidrag 
Figur 15 viser data for en Horsens forsyning, hvor der er indført et fast bidrag. 
Det ses, at erhvervsvirksomheder vil opleve en reduktion i 
vandafledningsbidraget, der ligger på op mod 40 %. 
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Horsens forsyning
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Figur 15: Procentmæssige ændringer for store vandforbrugere i Horsens forsyning (med fast 
bidrag) 
 
Generelt 
Generelt opnår erhvervet højere reduktioner i vandafledningsbidraget når 
transporttasten fastsættes på baggrund af antallet af boligenheder (grundtakst 
-  model 1). Når transporttasten fastsættes på baggrund af antallet af 
kubikmeter (kubikmetertakst - model 2), bliver reduktionen i 
vandafledningsbidraget mindre.  
 
Økonomiske konsekvenser for borgerne 
I etageejendomme betales der med de gældende regler et fast bidrag pr. 
ejendom, som derefter fordeles blandt de enkelte lejligheder19. Denne 
fordeling fastholdes i modellerne med beregning af transport bidrag. 
Beregningerne er vist i Bilag 4.  
 
I tabel 6 er vist ændringerne i priserne for eksempelforsyninger for en 
forbruger, der anvender hhv. 20 og 110 m3/år. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
19 Fastsat til 10 boligenheder pr. etageejendom i denne analyse 
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Pris (kr.) for hus ved forbrug på 20 
m3/år Nuværende pris Model 1 Model 2 

Århus (gennemsnitsforsyning) 514 4.448 848 

Horsens (gennemsnitsforsyning) 1.102 2.300 748 

Skive (erhvervslet forsyning) 1.201 2.185 794 

Hørsholm (erhvervslet forsyning) 713 3.208 955 
Frederikshavn forsyning 
(erhvervstung forsyning) 1.458 2.988 1.072 
Thisted vand (erhvervstung 
forsyning) 1.176 3.167 860 

 
Pris (kr.) for hus ved forbrug på 110 
m3/år Nuværende pris Model 1 Model 2 

Århus (gennemsnitsforsyning) 2.824 5.452 4.662 

Horsens (gennemsnitsforsyning) 3.175 4.261 4.111 

Skive (erhvervslet forsyning) 3.908 3.960 4.367 

Hørsholm (erhvervslet forsyning) 3.919 5.453 5.255 
Frederikshavn forsyning 
(erhvervstung forsyning) 4.665 5.307 5.895 
Thisted vand (erhvervstung 
forsyning) 3.319 4.764 4.731 
Tabel 6: Eksempel på ændring i prisen (kr.) ved indførsel af en transport/-
rensetakst for eksempelforsyningerne for småforbrugere, der anvender hhv 20 og 
110 m3/år 
 
Figur 14 og 15 viser den indledende analyse for Århus vand og Horsens forsyning, med en 
beregning med hhv. grundtakst (model 1) og kubikmetertakst (model 2). Figur 16 viser 
ændringerne for Århus vand, hvor der ikke er indført et fast bidrag, mens 17 viser Horsens 
forsyning, hvor der er indført et fast bidrag. 
 
Konsekvenser for forsyninger uden fast bidrag 
I figur 14 ses store forskelle i den ændring borgere vil opleve ved indførsel af 
en grundtakst, men typisk vil borgerne opleve en stigning i prisen. 
Eksempelvis vil en borger i et hus med et lille vandforbrug (20 m3/år) opleve 
en stigning på 766 %, hvis der indføres en fast grundtakst pr. boligenhed.  
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Figur 16: Procentmæssige ændringer for småforbrugere i Århus vand, hvor der ikke er indført et 
fast bidrag.  
 
Konsekvenser for forsyninger med fast bidrag 
Figur 17 viser, at der vil være tilsvarende ændringer i Horsens forsyning, hvor 
der er indført et fast bidrag.  
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Figur 17: Procentmæssige ændringer boliger i Horsens forsyning, hvor der er indført et fast bidrag.  
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Økonomiske konsekvenser for det offentlige 
Der forventes økonomiske konsekvenser for det offentlige, hvilket særligt gør 
sig gældende for bl.a. kommunale institutioner.  
 
Skoler med et årligt vandforbrug på over 1.000 m3 vil således få en reduktion i 
vandafledningsbidraget. Tilsvarende forventes det, at fx store 
vandforbrugende institutioner i en gennemsnitskommune (plejehjem o. lign.) 
vil opleve en reduktion i vandafledningsbidraget.  
 
Administrative konsekvenser  
En ændring, hvor det variable bidrag til forsyningen opdeles i en 
transporttakst og en rensetakst vil kræve en ændring i lov om betalingsregler 
for spildevandsforsyningsselskaber m.v. (betalingsloven). 
 
Modellen vil kræve en ændring af de enkelte spildevandsforsyningers 
betalingsvedtægter. Taksterne skal i forvejen godkendes årligt af 
kommunalbestyrelsen som led i den årlige godkendelse af de øvrige takster. 
 
Miljømæssige konsekvenser 
Modellen med indførsel af en grundtakst pr. boligenhed vil medføre en 
væsentlig lavere variabel kubikmetertakst, hvilket vil have en negativ betydning 
for incitamentet til vandbesparelser samt udvikling af miljøteknologiske 
løsninger jf. afsnit 3.6.  
 
Kubikmetertakstmodellen vil medføre et højere variabelt vandafledningsbidrag 
for de brugere, som anvender under 500 m3/år. For forbrug over 500 m3/år vil 
det variable vandafledningsbidrag falde fra nuværende niveau, hvilket vil have 
en negativ betydning for incitamentet til vandbesparelser samt 
miljøteknologiske løsninger jf. afsnit 3.6. 
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5.4. Tilslutningsbidrag 
Modellen vil indføre en mulighed for at opkræve et supplerende 
tilslutningsbidrag for boligparceller (ét bidrag pr. parcel), som udstykkes fra 
erhvervsparceller. Modellen vil medføre en øget grad af kostægthed, hvor 
erhvervsejendomme, der vælger at udstykke ejendommen i boligparceller, vil få 
øgede omkostninger, mens de resterende brugere af forsyningen vil opnå 
samlet set lavere omkostninger. Der er dog samlet set tale om en mindre 
omfordeling, som ikke vil have samme effekt på kostægtheden som de øvrige 
analyserede modeller. 

5.4.1. Gældende regler 

For tilslutning til kloaksystemet opkræves der i dag et 
standardtilslutningsbidrag. Bidraget er fastsat som standardbidrag for at sikre 
enkle, let administrerbare og ensartede regler. Bidraget er uafhængigt af de 
faktiske omkostninger ved den enkelte tilslutning, og skal primært dække 
kloakforsyningens kloakeringsomkostninger. Der vil således være tilfælde, 
hvor tilslutningsbidraget er lavere end de faktiske omkostninger ved 
etablering af et stik, mens der vil være andre tilfælde, hvor tilslutningsbidraget 
vil være højere end de faktiske udgifter. 
 
Tilslutningsbidraget betales ved første tilslutning af en ejendom. Der kan ikke 
opkræves yderligere tilslutningsbidrag fra ejendomme, der allerede er 
tilsluttet eller er pålignet tilslutningsbidrag til kloakforsyningen. At der ikke kan 
opkræves yderligere tilslutningsbidrag i disse situationer gælder uanset 
størrelsen af det tidligere betalte tilslutningsbidrag.  
 
Hvis et erhvervsareal (byzone), hvor der tidligere er betalt tilslutningsbidrag, 
ændrer status til et boligareal, og der efterfølgende udstykkes boligparceller, 
kan der ikke opkræves supplerende tilslutningsbidrag for de enkelte 
boligparceller. Det gælder som udgangspunkt uanset, hvor mange 
boligparceller der udstykkes og uanset hvad der tidligere er betalt i 
tilslutningsbidrag. Der er dog stadig forsyningspligt for forsyningen for alle de 
udstykkede parceller.  
 
Det bemærkes, at modellen vil kunne give forskellige resultater afhængigt af 
om oplysninger om tidligere betaling kan rekonstrueres eller ej. 
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Figur 18: viser hvorledes et erhvervsareal udstykkes i fire parceller, og hvor der 
efterfølgende skal føres stik frem til de nye parceller. Det tidligere betalte 
tilslutningsbidrag svarer ikke nødvendigvis til omkostningerne for etablering af stik på 
de nyudstykkede parceller. 
 
For at gøre tilslutningsbidraget mere kostægte kan reglerne ændres, så der 
gives mulighed for opkrævning af supplerende tilslutningsbidrag ved 
udstykning af erhvervsparceller i boligparceller. 

5.4.2. Øget mulighed for opkrævning af supplerende tilslutningsbidrag 

Modellen giver mulighed for at opkræve et supplerende tilslutningsbidrag ved 
udstykning af boligparceller fra erhvervsejendomme.  
 
Det supplerende bidrag beregnes ud fra værdien af tilslutningsbidraget ved 
tilslutning af det konkrete antal boligparceller fratrukket værdien af 
tilslutningsbidraget pr. 800 m2 grundareal (dvs. værdien af tilslutningsbidraget 
for erhvervsejendomme efter nuværende regler, som skal afspejle hvad 
erhvervsejendommen tidligere har betalt i tilslutningsbidrag). Såfremt det kan 
dokumenteres, hvad der tidligere er betalt i tilslutningsbidrag for 
erhvervsejendommen (opskrevet til løbende priser), fratrækkes dette beløb i 
stedet.  
 
 

Udstykket i fx fire 
boligparceller 

Tilsluttet erhvervsparcel 
Betalt enten pr. 800 m2 

eller efter ældre regler 
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Figur 19: viser hvorledes udregningen af det supplerende særbidrag kan foretages. Der tages 
udgangspunkt i, at der for de udstykkede boliger kan opkræves ét tilslutningsbidrag pr. parcel 
(uanset antallet af boligenheder på parcellen). Derefter fratrækkes det tilslutningsbidrag, som 
erhvervsejendommen skulle have betalt efter nuværende regler. Dette skal afspejle hvad 
erhvervsejendommen tidligere har betalt i tilslutningsbidrag. Alternativt fratrækkes det konkrete 
beløb, som erhvervsejendommen i sin tid har betalt i tilslutningsbidrag (i løbende priser). 
 
Økonomiske omkostninger 
En ændring af reglerne vil medføre en omfordeling af omkostningerne fra de 
pågældende erhvervsejendomme, som skal betale mere, og hvor de 
resterende brugere af forsyningen kommer til at betale mindre. 
 
De økonomiske konsekvenser er vurderet ud fra Vandcenter Syd 
(vandselskabet i Odense) og Københavns Energi, som vurderes at udgøre to 
yderpunkter i forhold til antallet af udstykkede parceller. 
 
I Vandcenter Syd vurderes det, at der i perioden 2002 – 2011 årligt er 
udstykket boligparceller svarende til en indtægt i form af et supplerende 
tilslutningsbidrag på omkring mellem 100.000 – 4.000.000 kr. (med et 
gennemsnit på omkring 1.400.000 kr./år20). Beregningen er baseret på en 
indtægt svarende til ét tilslutningsbidrag pr. boligenhed på de pågældende 
parceller og det tidligere betalte tilslutningsbidrag fra erhvervsejendommene 
er ikke modregnet. Tallet må derfor anses som et meget konservativt 
maksimumsbeløb ift. modellen. Vandcenter Syd’s omsætning var i 2010 343 
mio. Kr. 
 
I Københavns Energi vurderes det, at der årligt er udstykket boligparceller 
svarende til en indtægt i form af et supplerende tilslutningsbidrag på omkring 
33 mio. kr./år. Beregningen er baseret på en indtægt svarende til ét 
tilslutningsbidrag pr. boligenhed på de pågældende parceller og det tidligere 
betalte tilslutningsbidrag fra erhvervsejendommene er ikke modregnet, og 
tallet må derfor anses som et meget konservativt maksimumsbeløb ift. 
modellen. Københavns Energis’s omsætning var i 2010 516 mio. Kr. 

                                                 
20 Ikke omregnet til løbende priser. 

Tilslutningsbidraget for 
det konkrete antal 
boligparceller (ét bidrag 
pr. parcel) 
 

÷ = 
Supplerende 
tilslutningsbidrag 

Tilslutningsbidraget pr. 800 
m2 grundareal eller evt. 
tidligere betalt 
tilslutningsbidrag 
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Modellen vil medføre en mindre lettelse for de resterende brugere af 
spildevandsforsyningen, som dog ikke forventes at få væsentlig betydning for 
vandafledningsbidraget for den enkelte bruger. 
 
De øgede omkostninger for den konkrete ejendom ved udstykning af 
erhvervsparceller i boligparceller er afhængig af, at der foretages ændringer 
af de pågældende erhvervsejendomme. Såfremt der ikke foretages 
ændringer, vil grundejeren således ikke blive påført øgede omkostninger.  
 
Udstykning af boligparceller er i meget høj grad afhængig af 
konjunkturudviklingen, og de estimerede tal kan derfor variere væsentligt ud 
fra den konkrete forsyning og ud fra den økonomiske udvikling i samfundet.  
 
Hvis det ønskes at øge graden af kostægte betaling yderligere kan fx 
størrelsen af tilslutningsbidraget undersøges nærmere. 
 
Administrative omkostninger 
En ændring af tilslutningsbidraget vil medføre et mindre administrativt 
merarbejde, som for virksomhederne består i, at en medarbejder skal finde 
dokumentation for det tidligere betalte tilslutningsbidrag for den aktuelle 
ejendom. Der vil endvidere være en mindre omkostning ved opkrævning af 
selve tilslutningsbidraget. Der er tale om engangsomkostninger. 
 
Hertil kommer en ændring af spildevandsforsyningens betalingsvedtægter. 
Taksten skal i forvejen godkendes årligt af kommunalbestyrelsen på lige fod 
med den årlige godkendelse af de øvrige takster. 
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5.5. Særbidrag, herunder renseklasser 
Virksomheder der tilleder særligt forurenet spildevand skal i dag pålignes 
særbidrag, hvis behandlingen af spildevandet giver anledning til 
udgiftskrævende foranstaltninger i forbindelse med en spildevandsforsyningens 
etablering og drift.  
 
Særligt forurenet spildevand, er spildevand med et højere forureningsindhold 
end husspildevand – herunder spildevand med indhold af tungmetaller eller 
miljøfremmede stoffer.  
 
Udgangspunktet er at en virksomheds afledning af forurenende stoffer 
reguleres i tilslutningstilladelsen i overensstemmelse med 
miljøbeskyttelseslovens regler, herunder anvendelse af BAT. Spørgsmålet om 
betaling af særbidrag er derfor aktuelt i de situationer, hvor en virksomhed på 
trods af anvendelse af den bedste, tilgængelige teknik eller renere teknologi 
alligevel tilleder stoffer, der kan medføre en ekstraomkostning i forbindelse med 
spildevandshåndteringen, eller med BAT teknologier har reduceret de udledte 
mængder spildevand, men dermed forhøjet koncentrationen af et eller flere 
stoffer, så særbidrag skal pålægges. 
 
I dag fastsættes et særbidrag så det afspejler de ekstra omkostninger 
behandlingen medfører i forsyningen. Særbidraget skal indeholde de eventuelt 
øgede omkostninger ved håndtering og bortskaffelse af slam, reduceret 
kapacitet og renseeffekt på renseanlægget, ekstra prøveudtagning og analyser.  
 
Modellen opstiller tre overordnede niveauer af renseklasser/rensetakster 
(reduceret, standard og forhøjet takst), hvor virksomheder skal betale alt efter 
deres spildevands forureningsgrad sammenlignet med almindeligt 
husholdningsspildevand. Der tages også højde for, at spildevand fx kan have 
positive egenskaber.  
 
Modellen vil medføre reducerede omkostninger for store vandforbrugere, som 
afleder vand, der er mindre forurenet end husholdningsspildevand. De 
resterende brugere af forsyningen vil opleve stigende omkostninger, idet 
kubikmeterprisen stiger for alle de øvrige brugere. 
 
Den analyserede model kan ligge i forlængelse af ”transport- og rensetakst” 
modellen omtalt i kapitel 5.3. I beregningerne er der som eksempel valgt, at 
analysere en model, der taget udgangspunkt i modellen ”transport- og 
rensetakst”, hvor der er tilføjet en variabel rensetakst afhængigt af 
spildevandets karakter.  

5.5.1. Variabel rensetakst 

Rensetaksten er taksten for rensning af en kubikmeter spildevand. Taksten 
fastsættes i forhold til spildevandets indhold af forurenende stoffer bl.a. i form 
af organisk stof, næringsstoffer og miljøfremmede stoffer og tungmetaller.  
 
Der opstilles tre overordnede niveauer af rensetakster/renseklasser (reduceret, 
standard og forhøjet) for spildevandets indhold af næringsstoffer og organisk 
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stof, som vælges afhængigt af spildevandets afvigelse fra en normal husstands 
stofkoncentrationer. Hvis renseklasserne skal være kostægte, vil det formentlig 
være nødvendigt at fastsætte flere underklasser for hver af de tre overordnede 
niveauer. Det vil dermed, som noget nyt, blive muligt for virksomheder, at opnå 
en rabat på vandafledningsbidraget. Samtidig opnås mere faste grænser for, 
hvornår en virksomhed skal betale forhøjet takst (som kan relateres til det 
nuværende særbidrag). 
 
Normalt spildevandsindhold af organisk stof og næringsstoffer: 
 
BI5 250 mg/l  [interval 150-350] 
CODtotal  530 mg/l [interval 320-740] 
Total N  50 mg/l [interval 30-80] 
Total P  16 mg/l [interval 10-23] 
 
Tilsvarende opstilles der værdier for indhold af tungmetaller og miljøfremmede 
stoffer.  
 
For at sikre en entydig placering af spildevandet indenfor en klasse, er det 
nødvendigt at foretage en samlet vurdering af spildevandets indholdsstoffer. 
 
Figur 20 illustrerer de forskellige niveauer af rensetaksten. 
  

 
 
Figur 20: Illustration af de forskellige takstniveauer. 
 
Reduceret takst 
For at spildevand kan opnå en reduceret takst kræver det, at spildevandet har 
et lavere indhold af forurenende stoffer end almindeligt husspildevand. 
Spildevand der nærmer sig rent vand kan dermed opnå reduceret takst.  
 
Det vurderes, at der vil være ganske få virksomheder, der kan opnå en 
reduceret takst i de enkelte forsyninger,  
 

Forureningsgrad 
Forhøjet takst 

Reduceret takst 

Standard takst 
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Der kan også opkræves en reduceret kubikmetertakst for spildevand, der 
bidrager til renseprocesserne ved højt indhold af organisk stof i forhold til 
indholdet af kvælstof og eventuelt fosfor. Virksomheder der opnår en reduceret 
takst vil få en rabat i forhold til standard kubikmetertaksten. Hvis en virksomhed 
opnår en reduceret takst på baggrund af spildevandets indhold af stoffer, vil 
virksomheden samlet set opnå et lavere variabelt bidrag end øvrige 
vandforbrugere indenfor forsyningen. Det reducerede bidrag kan beregnes med 
udgangspunkt i kulstof/kvælstofforholdet eller kulstof/fosfor (COD/N (P) eller 
BOD/N (P)) i spildevandet, jo højere forhold des lavere takst. Typisk vil 
spildevand fra fx bryggerier og mejerier have høje COD/N værdier. Når 
spildevandet er vurderet i mht. indholdet af næringsstoffer og organisk stof, 
skal spildevandet vurderes i forhold til indholdet af miljøfremmede stoffer og 
tungmetaller. Herefter skal andre, eventuelt øgede, omkostninger i forbindelse 
med rensningen af det pågældende spildevand vurderes. Forsyningerne skal 
dermed igennem en række vurderingstrin, inden der kan fastlægges en formel 
for beregning af reduceret takst for virksomheder.  
 
Der skal tages udgangspunkt i de faktiske forhold for den enkelte forsyning fx, 
indholdsstoffer i spildevandet i tilløbet, pris for bortskaffelse af slam, udgifter til 
energiforbrug og udgifter til kemikalier mv.  
 
I beregning af en reduceret takst er den samlede forbrugeroplevede variable 
bidrag opdelt i fire undertakster. Disse takster er fastsat ud fra; faste udgifter til 
kloaknettet, variable udgifter til kloaknettet, faste udgifter til renseprocessen og 
variable udgifter til renseprocessen. Den reducerede rensetakst beregnes med 
udgangspunkt i den del af udgifterne, der anvendes til drift af 
renseprocesserne. De øvrige bidrag til forsyningen fastholdes, således der 
alene opnås rabat på den af udgifterne, der er knyttet til drift af 
renseprocesserne. 
 
Ved vurdering af eventuel reduceret takst skal der endvidere tages højde for, 
om de positive egenskaber ved et højt C/N forhold reelt overstiger 
konsekvenserne af øget organisk stof tilførsel. Samtidig bør en øget mængde 
organisk stof holdes op mod behovet for kulstof til kvælstoffjernelsen. 
 
I den analyserede model er der vist konsekvenser, hvis en række relevante 
virksomheder opnår en reduceret rensetakst. For at belyse variationen i 
modellen er der gennemført beregninger for en reduktion af rensetaksten på 
hhv. 25, 50 og 75 procent.  
 
Relevante virksomheder er fundet ud fra anvendelseskoden21 for 
vandforbrugerne i den enkelte forsyning. Anvendelseskoderne er ikke ens i de 
enkelte forsyninger. I Horsens forsyning er fx nærings- og nydelsesmiddel m.fl. 
udvalgt, mens der i Århus forsyning fx er valgt typerne bygning til 
erhvervsmæssig produktion vedrørende industri, håndværk m.v. (fabrik, 
værksted o. lign.) og bygning til hospital, sygehjem, fødeklinik o. lign. 
 
 

                                                 
21 Den kode, som forsyningen har angivet for en specifik kundegruppe. 
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Standard takst 
Standard taksten fastsættes ud fra de omkostninger, der er forbundet med 
standarddrift af renseanlægget ved traditionel rensning. Taksten (pr. m3) 
anvendes til husspildevand og spildevand, der kan sammenlignes med 
husspildevand. 
 
Med en standard takst vil beregningerne svare til de beregninger, der er 
foretaget i afsnit 5.3. 
 
Forhøjet takst 
Der opkræves en forhøjet takst for spildevand med et højt indhold af kvælstof, 
fosfor set i forhold til indholdet af organisk stof og miljøfremmede stoffer og 
tungmetaller i forhold til normalt spildevand. Samtidig skal taksten afspejle de 
øgede omkostninger, der er ved håndtering og bortskaffelse af slam, tæring af 
kloakrør, giftige gasser i kloaksystemet, reduceret kapacitet og renseeffekt på 
renseanlægget, ekstra prøveudtagning og analyser mv. 
 
Fastsættelse af takster 
Når en forsyning fastsætter de tre takstniveauer, kræver det en række 
oplysninger om såvel spildevandet, som udgifter til de forskellige dele af 
processerne.  
 
Som udgangspunkt kan der i lovgivningen sættes vejledende grænser for, 
hvornår virksomheder kan opnå reduceret takst. Dette kan fx ske ved, at 
opstille tabeller der viser det typiske indhold af organisk stof, kvælstof, fosfor, 
miljøfremmede stoffer og tungmetaller i almindeligt spildevand. Der kan også 
vejledes om, at alene COD indhold over fx 750 mg/l og COD/N forhold over 10 
kan udløse en reduceret takst.  
 
Der kan være behov for at sikre, at taksterne bliver opgjort så korrekt som 
muligt. Dette kan sikres ved, at særbidraget suppleres med et krav om, at der 
skal foreligge en beregning for taksten i hvert enkelt tilfælde. Samtidig skal 
eventuelle skøn foretaget i forbindelse med fastsættelse af bidraget kunne 
dokumenteres. Dette kan være med til at skabe yderligere klarhed over 
taksterne i fremtiden. 
 
Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet 
For forsyninger med virksomheder der tilleder spildevand, der er gavnligt for 
renseprocesserne på anlægget, kan det samlede vandafledningsbidrag 
reduceres i overensstemmelse med de sparede udgifter.  
 
Tabel 7 er vist eksempler på mulige økonomiske konsekvenser for 
virksomheder i Horsens og Århus forsyning. I begge forsyninger er der regnet 
på de besparelser, som virksomheder potentielt vil kunne opnå, hvis det 
variable bidrag (driftsudgifterne til renseprocessen) til renseprocesserne 
reduceres med hhv. 25 %, 50 % og 75 % (den del der er relateret til 
driftsomkostningerne for renseprocessen).  
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Yderligere reduceret pris ved indførsel af rensetakst  

Vandforbrug 
m3/år 

Nuværende 
pris  

Pris med 
indførsel af 
transport 
rensetakst 
pr. 
kubikmeter 25 % rabat 50 % rabat 75% rabat 

Horsens  Kr. kr. kr. % Kr. % kr. % 

           1.000               23.679  
 

26.209 
 

23.705 -10
 

21.201 -19 
  

18.697  -29

           5.000            115.829  
 

86.375 
 

73.855 -14
 

61.335 -29 
  

48.815  -43

         10.000            231.016  
 

161.582 
 

136.542 -15
 

111.502 -31 
  

86.463  -46

         50.000         1.152.516  
 

763.236 
 

638.039 -16
 

512.841 -33 
  

387.644  -49

   1.000.000       23.038.141  
 

15.052.541 
 

12.548.588 -17
 

10.044.635 -33 
  

7.540.682  -50

       

Yderligere reduceret pris ved indførsel af rensetakst 

Vandforbrug 
m3/år 

Nuværende 
pris  

Pris med 
indførsel af 
transport 
rensetakst 
pr. 
kubikmeter 25 % rabat 50 % rabat 75% rabat 

Århus kr. kr. kr. % Kr. % kr. % 

           1.000               25.675  
 

25.176        23.716 -6        22.256 -12 
  

20.796  -12

           5.000            128.375  
 

57.070        49.771 -13        42.472 -26 
  

35.173  -29

         10.000            256.750  
 

96.937        82.339 -15        67.741 -30 
  

53.143  -35

         50.000         1.283.750  
 

415.878      342.888 -18      269.897 -35 
  

196.907  -43

      100.000         2.567.500  
 

814.553      668.573 -18      522.593 -36 
  

376.612  -44

           500.000     12.837.500  
 

4.003.959   3.274.057 -18   2.544.155 -36 
  

1.814.253  -45
 
Tabel 7: Eksempler på økonomiske konsekvenser for virksomheder i Horsens og Århus 
forsyning, når deres variable bidrag til renseprocesserne reduceres med hhv. 25, 50 og 75 
procent. Ændringerne er beregnet i forhold til en forsyning, hvor der er indført en 
transport/rensetakst som beskrevet i afsnit 5.3. 
 
De økonomiske konsekvenser for virksomhederne kan være både positive og negative og 
afhænger af hvordan særbidrag udregnes i dag. 
 
Økonomiske konsekvenser for borgerne 
Er der virksomheder indenfor forsyningen der opnår en reduceret takst, vil det 
betyde, at øvrige vandforbrugere vil opleve en stigning i 
vandafledningsbidraget.  
 
I tabel 8 ses merprisen for Århus og Horsens forsyning når rensetaksten reduceres med 
hhv. 25, 50 og 75 %. Det ses, at der er stor forskel i merprisen i de to forsyninger. I 
Horsens forsyning stiger merprisen markant, mens merprisen i Århus forsyning er 
moderat. Begge forsyninger har store virksomheder tilsluttet som anvender mere end 
500.000 m3/år. Forskellene i de to forsyninger ligger i, at Århus forsyning har omkring 35 
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% spildevand fra erhvervsvirksomheder, mens erhvervsandelen i Horsens er omkring 45 
%. Samtidig er andelen af spildevand, hvor det er vurderet at erhvervet kan opnår en rabat 
i rensetaksten i Horsens forsyning er ca. 30 %, mens andelen af spildevand i Århus der 
kan opnå rabat er ca. 17 %. I vurderingen af hvilke virksomheder der kan opnå rabat, er 
der taget udgangspunkt i anvendelseskoderne for virksomhederne i de enkelte 
forsyninger. Fx er der i Århus vand regnet med, at alle virksomheder med 
anvendelseskoden ”Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende industri, håndværk 
m.v. (fabrik, værksted o. lign.)”, kan opnå en rabat i rensetaksten. Da anvendelseskoderne 
ikke er yderligere kvalificeret, vil antallet af virksomheder, der kan opnå rabat ligge på et 
højt niveau i forhold til en mere kvalificeret vurdering i de enkelte forsyninger. 
 
 
Tabel 8: Merpriser for de tilbageværende i forsyningen ved forskellige rabat modeller 

Ekstrapris pr kubik 

Nuværende 
kubikmeter 
pris 

Merpris pr. 
kubikmeter v. 
25 % rabat på 
rensetaksten 

Merpris pr. 
kubikmeter v. 
50 % rabat på 
rensetaksten  

Merpris pr. 
kubikmeter v. 
75 % rabat på 
rensetaksten 

 Kr./m3 Kr./m3 % Kr./m3 % Kr./m3 % 

Horsens 23,0 3,6 16 7,2 31 14,1 61 

Århus 25,7 0,25 1 0,51 2 0,76 3 

 
 
Økonomiske konsekvenser for det offentlige 
Der forventes økonomiske konsekvenser for det offentlige, hvilket særligt gør 
sig gældende for bl.a. kommunale institutioner. Er der virksomheder indenfor 
forsyningen der opnår en reduceret takst, vil det fx betyde, at skoler og store 
institutioner i øvrigt (plejehjem o. lign.) vil opleve en stigning i 
vandafledningsbidraget.  
 
Administrative konsekvenser  
En ændring af det særbidraget vil kræve en ændring i lov om betalingsregler 
for spildevandsforsyningsselskaber m.v. (betalingsloven).  
 
Modellen vil kræve en ændring af de enkelte spildevandsforsyningers 
betalingsvedtægter. Taksterne skal i forvejen godkendes årligt af 
kommunalbestyrelsen som led i godkendelsen af de øvrige takster. 
 
Modellen forudsætter endvidere, at forsyningerne har det fornødne 
beregningsgrundlag og de nødvendige oplysninger om spildevandets 
karakter. 
 
Det kan overvejes at lade indplaceringen i renseklasse blive revurderet 
sammen med tilslutningstilladelsen. Hvis der besluttes reducerede takster, vil 
der kunne stilles krav om dokumentation fra virksomhederne for opfyldelse af 
betingelserne for at gå ned i takst. 
 
Det vil i denne sammenhæng være nødvendigt med dokumentation fra 
virksomhederne omkring spildevandets mængder og sammensætning. 
 
Hvorvidt spildevand har en gunstig effekt for det modtagende renseanlæg og 
dermed kan opnå reduceret takst, afhænger af en række lokale forhold på det 
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aktuelle renseanlæg. I dag betales særbidraget ud fra samme 
beregningsmetode indenfor et forsyningsområde, dvs. at taksten fastsættes 
på baggrund af de samme forudsætninger. Hvis en evt. reduceret takst, fx på 
baggrund af et højt C/N forhold, takseres ens indenfor et forsyningsområde, 
vil betalingen derfor ikke nødvendig svare til de eksakte omkostninger for alle 
renseanlæg indenfor forsyningsområdet 
 
Miljømæssige konsekvenser 
Det variable vandafledningsbidrag for boliger og erhvervsbrugere (der ikke 
opnår en reduceret takst) vil stige i forhold til nuværende niveau. Brugere der 
opnår en reduceret takst vil opnå en lavere variabel kubikmetertakst, hvilket 
vil have en negativ betydning for incitamentet til vandbesparelser samt 
udvikling af miljøteknologiske løsninger jf. afsnit 3.6. 
 
Muligheden for at opnå en reduceret rensetakst vil øge fokus på at fjerne 
problematiske stoffer inden en virksomhed leder spildevand til forsyningen. 
Dette kan styrke incitamentet til at anvende og udvikle miljøteknologiske 
løsninger til spildevand med indhold af fx miljøfremmede stoffer og 
tungmetaller. 
 
I kloaksystemet vil en forøgelse af organisk stof kunne påvirke 
svovlbrintedannelsen. Svovlbrinte er en giftig gasart og medfører korrosion af 
beton og metal i kloaksystem, pumpestationer og renseanlæg.  
 
En forøgelse af organisk stof til renseanlægget kan desuden have konsekvenser for 
restproduktmængder, der skal håndteres og slutdisponeres. 
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5.6. Alternativ afledning af spildevand 
Der analyseres en model, hvor der i højere grad gives mulighed for, at 
spildevand kan håndteres på anden vis end ved afledning til 
spildevandsforsyningens anlæg. Dette vil i praksis betyde en udtræden af 
forsyningen for de virksomheder, som vælger en alternativ afledning af deres 
spildevand. En sådan ændring kan være særlig relevant, hvis forsyningen står 
over for en større strukturændring, fx ved udbygning eller nedlægning af 
renseanlæg. Det antages, at udtrådte virksomheder vil opnå en 100 % 
kostægte betaling, idet de selv forestår rensning og afledning af deres 
spildevand. De manglende indtægter fra de udtrådte virksomheder vil blive 
fordelt på de resterende brugere i form af et øget vandafledningsbidrag.  
 
Efter gældende regler, skal følgende forudsætninger være opfyldt, for at der 
kan gives tilladelse til hel eller delvis udtræden af kloakfællesskabet: 
 

o Overensstemmelse med kommunens spildevandsplan 
o Enighed mellem grundejeren og kommunalbestyrelsen om udtræden 
o Kloakforsyningens samlede økonomi ikke forringes væsentligt 
o Kloakforsyningen kan fortsat fungere teknisk forsvarligt  
o Spildevandsforsyningen skal kunne fungere miljømæssigt forsvarligt 
o Der skal kunne opnås tilladelse til alternativ bortskaffelse af 

spildevandet  
o I visse situationer kan der blive tale om, at forsyningen foretager en 

tilbagebetaling eller kræver økonomisk kompensation for at acceptere 
udtræden 

 
Reglerne er bl.a. lavet ud fra en betragtning om, at etablering eller udvidelse af 
et renseanlæg kan have været nødvendig som følge af fx tilslutning fra en stor 
vandforbruger. Reglerne skal dermed sikre, at det økonomiske og tekniske 
fundament for forsyningen ikke forringes væsentligt, hvis den pågældende 
virksomhed træder ud. Reglerne er endvidere udarbejdet ud fra en 
samfundsøkonomisk betragtning om, at omkostningerne ved rensning af én 
kubikmeter spildevand samlet set er lavere, jo større mængder spildevand der 
behandles.  
 
Modellen forudsætter, at virksomheder får en ret til at udtræde af forsyningen, 
og at der således ikke længere skal være overensstemmelse med kommunen 
forinden udtræden. Forsyningens anlæg er dimensioneret/bygget til at håndtere 
spildevandet, hvorfor det solidariske betalingsprincip hidtil har været anvendt 
ved finansieringen af anlægget og dets kapacitet. Hvis ret til at udtræde af 
forsyningen udnyttes, kan det overvejes at lade muligheden for at genindtræde 
i forsyningen tilsvarende finansieres af virksomheden. 
 
Analysen vurderer konsekvenserne ved følgende senarier: 

o Alle relevante virksomheder udtræder 
o Relevante virksomheder med forbrug over 10.000 m3/år udtræder  
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Relevante virksomheder er defineret ud fra anvendelseskoden22 for 
vandforbrugerne i den enkelte forsyning. Anvendelseskoderne er ikke ens i de 
enkelte forsyninger. I Horsens forsyning er fx nærings- og nydelsesmiddel, 
papir og grafisk, jern og metal m.fl. udvalgt, mens der i Århus forsyning er valgt 
typerne bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende landbrug, gartneri, 
råstofudvinding o. lign., bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende 
industri, håndværk m.v. (fabrik, værksted o. lign.) og bygning til hospital, 
sygehjem, fødeklinik o. lign.  
 
Antallet af ejendomme der kan udtræde vil i stor udstrækning være afhængig af 
den teknologiske udvikling, fx i forhold til udvikling og prisdannelse indenfor 
nedsivningsanlæg, minirenseanlæg mv. 
 
Analysen viser ikke konsekvenserne for de erhvervsmæssige brugere, som 
udtræder af forsyningen.  
 
Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet og borgere 
Nedenstående tabel viser konsekvenserne ved udtræden for de resterende 
brugere af forsyningen. 
 
Tabel 5: Procentmæssige ændringer og omkostninger til spildevandsbetaling for erhvervet og 
boligerne i Horsens forsyning, hvor der er indført et fast bidrag. 

Horsens 
 Alle 
relevante 
udtræder (%) 

 Relevante med 
forbrug >10.000 
m3/år udtræder 
(%) 

 1 stor virksomhed 
med forbrug på 
870.000 m3/år 
udtræder (%) 

Ændring for alle 
erhverv (%) 42 – 43 37 - 38 29 – 30 
Ændring for 
boliger (%) 18 – 40 16 - 31 12 – 29 

 
Det ses af Tabel 5, at det vil bliver omkring 40 procent dyrere for de 
tilbageværende tilsluttede virksomheder, når en række relevante virksomheder 
udtræder af forsyningen. I Horsens forsyning er der en stor virksomhed der 
anvender 870.000 m3/år der dominerer vandforbruget hos 
erhvervsvirksomheder. Tabel 6 viser de procentmæssige ændringer, hvis 
denne virksomhed udtræder. 
 
Tabel 6: Procentmæssige ændringer og omkostninger til spildevandsbetaling for erhvervet og 
boligerne i Århus forsyning, hvor der ikke er indført et fast bidrag. 

Århus 
 Alle relevante 
udtræder (%) 

 Relevante med 
forbrug >10.000 
m3/år udtræder 
(%) 

 Relevante med 
forbrug >100.000 
m3/år udtræder 
(%) 

Procent ændring 
for alle erhverv og 
boliger 28 24 18 

 
I Århus forsyning, hvor der ikke er indført et fast bidrag ses af Tabel 6, at den 
procentmæssige stigning er på 28 procent hvis alle relevante virksomheder 

                                                 
22 Den kode, som forsyningen har angivet for en specifik kundegruppe. 
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udtræder, alternativt er stigningen på hhv. 18 og 24 % procent hvis 
virksomheder med hhv forbrug over 10.000 m3/år og 100.000 m3/år udtræder.  
 
Økonomiske konsekvenser for det offentlige 
Såvel statslige som kommunale institutioner med et stort vandforbrug vil have 
mulighed for at udtræde af forsyningen, og de resterende institutioner vil opleve 
stigninger på linje med de tilbageværende brugere. 
 
Administrative konsekvenser 
Modellen vil kræve en ændring af Spildevandsbekendtgørelsen samt en 
ændring af de enkelte forsyningers betalingsvedtægter. Taksten skal i forvejen 
godkendes årligt af kommunalbestyrelsen som led i den årlige godkendelse af 
de øvrige takster.  
 
Modellen vil desuden kræve en ændring af kommunens spildevandsplan. 
Samtidig skal forsyningens tilladelse til udledning af spildevand revideres. 
 
Tekniske konsekvenser for forsyningen 
Ledes en mindre vandmængde via kloaknettet til forsyningsanlægget, kan der 
opstå ændringer i forholdene i såvel kloaknet som på renseanlægget. Dette er 
afhængigt af, hvordan belastningen på kloaknettet og anlægget er som 
udgangspunkt.  
 
En større opholdstid i kloaknettet, kan fx betyde en øgning i dannelsen af 
svovlbrinte i kloaknettet. Svovlbrinte er uønsket i kloaksystemet, idet gassen 
forringer arbejdssikkerheden for spildevandsmedarbejdere, og kan give 
lugtgener for de omkringboende. 
 
På renseanlægget kan en lavere hydraulisk belastning være en fordel for et 
anlæg, der tidligere har været hydraulisk hårdt belastet. Omvendt kan anlæg 
med meget lav hydraulisk belastning være nødt til at ændre i styringen af 
anlægget, således at alt for lange opholdstider i anlægget undgås. 
 
Spildevandets sammensætning kan ændres, hvis en række virksomheder 
udtræder af forsyningen. Det kan betyde, at mængden af organisk stof bliver 
reduceret i forhold til mængden af kvælstof og fosfor. Forholdet mellem fx 
organisk stof og kvælstof er bestemmende for om kvælstof kan omsættes til frit 
kvælstof på anlægget, og ved lav tilledning af organisk stof vil visse anlæg 
opleve en stigning i den udledte mængde kvælstof. I yderste konsekvens kan 
forsyningen være nødsaget til at indkøbe og dosere organisk stof. 
 
Lavere mængder spildevand fra erhverv kan reducere behovet for 
kapacitetsudvidelser på renseanlæg. 
 
Sammensætningen af forsyningens spildevand og mængde kan ændres, hvis 
virksomheder udtræder af forsyningen.  
 
Miljømæssige konsekvenser 
Den variable vandafledningspris forventes at stige fra det nuværende niveau 
for de brugere, som ikke udtræder af forsyningen.  
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En øget mulighed for at kunne udtræde af forsyningen kan styrke incitamentet 
for virksomhederne til at anvende og udvikle miljøteknologiske løsninger til 
afledning af spildevand. Omvendt kan den øgede usikkerhed for forsyningen 
ift. om virksomheder træder ud medføre, at forsyningen er tilbageholdende ift. 
nyinvesteringer, fx i miljøteknologiske løsninger. 
  
En alternativ anvendelse af spildevand kan medføre, at en del af spildevandet i 
højere grad bliver betragtet som en ressource i virksomhederne, fx til videre 
industriel anvendelse.  
 
Udledningstilladelsen for en virksomhed med alternativ afledning af spildevand 
skal respektere kravene i vandplanerne. 
 
Der kan endvidere tages højde for energiforbruget ved den alternative 
afledning af spildevandet sammenlignet med energiforbruget ved central 
rensning.
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5.7. Alternativ afledning af regnvand 
Klimaforandringer forventes at medføre flere og kraftigere ekstreme regnskyl 
fremover. Det må således forventes, at der fremover vil komme flere 
oversvømmelser fra kloakker, der giver anledning til oversvømmelser af såvel 
terræn som kældre. Skal det hidtidige serviceniveau bevares, er det således 
nødvendigt enten at opdimensionere kloaksystemet eller nedsætte mængden 
af vand i kloaksystemet eller evt. kombinere disse to metoder.  
 
Det anslås, at regnvandsmængden udgør omkring 10-15 % af den årlige 
vandmængde, der tilledes spildevandsforsyningerne. Under regn udgør 
regnvandsmængden en væsentlig del af den samlede vandmængde i 
kloaksystemerne, og regnvandet har således stor betydning for 
dimensioneringen af kloakkerne. Det er derfor oplagt at søge at reducere 
regnvandstilledningen til kloaknettet, hvis man ønsker at reducere 
vandmængden i kloakken. Der ledes regnvand til kloaknettet fra de tilsluttede 
ejendommes tage, flisebelægninger, asfaltbelægninger m.v. Endvidere ledes 
der regnvand til kloaksystemet fra veje. I dette kapitel behandles 
regnvandsafledningen fra de tilsluttede ejendomme, mens afledning af 
regnvand fra veje behandles i afsnit 5.8. 
 
Ifølge udvalgets kommissorium skal udvalget bl.a. analysere modeller, der 
kan gøre betalingen mere kostægte og samtidig øge incitamentet til alternativ 
afledning af regnvand. Udvalget skal samtidig tage udgangspunkt i princippet 
om ”forureneren betaler” og fastholdelse af incitament til vandbesparelser 
samt administrativt enkle regler. Der er imidlertid tale om en afvejning af de 
enkelte principper, idet det bemærkes, at det ikke er muligt fuldt ud at 
tilgodese alle hensyn samtidigt. Udvalget har således, i forskellig grad, 
indarbejdet principperne, jf. afsnit 4.1. 
 
Det forudsættes endvidere, at de analyserede modeller ikke må give 
anledning til offentlige merudgifter.  
 
Muligheden for lokal afledning af regnvand afhænger af de lokale forhold, og 
beslutningen om, hvorvidt det skal være muligt for grundejere at afkoble 
regnvand, træffes efter de gældende regler på baggrund af en afvejning af de 
lokale tekniske, miljømæssige og økonomiske forhold af 
kommunalbestyrelsen som led i spildevandsplanlægningen. Udvalget har ved 
de skitserede modeller lagt til grund, at en beslutning om at øge incitamentet 
til alternativ afledning af regnvand fortsat træffes lokalt på baggrund af en 
afvejning af de lokale forhold.  
 
Endvidere er det lagt til grund, at beslutning om at give grundejere mulighed 
for at afkoble kun træffes, hvor der er en samfundsøkonomisk gevinst, dvs. at 
der samlet bliver tale om en billigere løsning, og at en besparelse i 
forsyningen ikke påfører brugerne større omkostninger til regnvandsløsninger 
på egen grund, end hvad der kan opnås i besparelser i forhold til betalingen til 
forsyningen.  
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Udvalget skal endvidere overveje sine anbefalinger med henblik på ikke at 
skabe barrierer for miljøteknologiske løsninger. Det vurderes, at øgede 
incitamenter og dermed efterspørgsel efter løsninger til alternativ håndtering 
af regnvand vil medvirke til at drive en teknologiudvikling, der kan have 
perspektiver i relation til eksport m.v. 
 
Udvalget har analyseret fire modeller, som øger incitamentet til alternativ 
afledning af regnvand via indførelse af et regnvandsbidrag for ejendomme, 
der afleder regnvand til kloakken. Der er alene analyseret modeller til 
indførelse af et årligt regnvandsbidrag, mens der ikke i modellerne er 
medregnet de økonomiske konsekvenser af tilbagebetaling af det gældende 
tilslutningsbidrag på maksimum 40 % af tilslutningsbidraget. Hvis der indføres 
et årligt regnvandsbidrag, forudsættes status quo med hensyn til reglerne for 
tilbagebetaling af tilslutningsbidraget, dvs. at der fortsat kan tilbagebetales op 
til 40 % af tilslutningsbidraget ved frakobling af regnvandet. 
 
Regnvandsbidraget kan i henhold til de fire modeller beregnes efter (A) 
grundarealet, (B) det befæstede areal (fx tagarealer og flisearealer) eller (C) 
det reducerede befæstede areal (de arealer, som reelt afleder regnvand til 
kloakken). Der er endvidere analyseret en model, hvor grundejeren betaler for 
en bestemt afledningsret (fx afledning gennem et mindre rør), hvis grunden er 
tilsluttet kloaksystemet med regnvand (model D). 
 
Ved en evt. beslutning om at indføre et regnvandsbidrag kan man vælge at 
kombinere modellerne, fx således at der som udgangspunkt opkræves efter 
én model fx model A eller B, men med mulighed for, at grundejeren selv kan 
vælge at betale efter en anden model, fx model C. Man kan også vælge at 
lade boliger betale efter én model og erhverv efter en anden.  
 
Indførelsen af et årligt incitament i form af et regnvandsbidrag vil medføre en 
lavere kubikmetertakst for afledning af spildevand sammenlignet med det 
nuværende niveau. Dette vil, ud over det øgede incitament, medføre en 
samlet lettelse for store vandforbrugere, og dermed en mere kostægte 
betalingsstruktur. De fleste modeller for regnvandsbidraget vil medføre 
stigninger for de resterende brugere, som vælger at aflede deres regnvand til 
kloakken.  
 
Udvalget har vurderet de økonomiske incitamenter i forhold til kendte 
generelle tekniske alternativer, hvorimod udvalget ikke har haft som opgave 
at udvikle eller foreslå alternative tekniske løsninger, som vil kunne give en 
tilpasning af kloakkerne eller ændret håndtering af regnmængden i 
forbindelse med fremtidige klimaforandringer. 
  
Tekniske løsninger til lokal håndtering af regnvand 
Der findes forskellige tekniske løsninger, der kan reducere 
regnvandsafledningen fra ejendomme, som er tilsluttet 
spildevandsforsyningens kloaknet. Regnvandet kan afledes lokalt, fx ved 
nedsivning via faskiner, eller udledes til et lokalt vandløb eller en sø. 
Regnvandsafledningen kan også forsinkes, så det stadig er muligt at aflede 
regnvandet til kloakken, men således at det tilbageholdes i fx et bassin og 
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afledes langsomt, det kan genbruges, fx til tøjvask og toiletskyl, eller det kan 
fordampes, fx ved etablering af grønne tage. Der kan også etableres 
forskellige andre løsninger med nedsivning, opsamling og/eller fordampning, 
hvor regnvandet indgår som et rekreativt element i haven eller i forbindelse 
med byøkologiske løsninger.  
 
Nedsivning via faskine er en af de billigste løsninger til at reducere 
regnvandsafledningen og kan desuden medvirke til at fremme 
grundvandsdannelsen. Muligheden for at nedsive afhænger imidlertid af de 
lokale grundvands-, jordbunds- og terrænforhold. På grund af risikoen for en 
uønsket grundvandspåvirkning og risikoen for oversvømmelser er nedsivning 
af regnvand derfor ikke en mulighed overalt i landet. I visse dele af landet er 
muligheden for nedsivning bedre end i andre dele, men også inden for den 
enkelte kommune/spildevandsforsyning eller endda inden for det enkelte 
opland under en forsyning kan muligheden for nedsivning variere.  
 
Der er imidlertid situationer, hvor lokale forhold gør, at en teknisk løsning, der 
er velegnet et sted, ikke er velegnet andre steder. Som eksempler kan 
nævnes, at det kan være vanskeligt at etablere grønne tage i ældre 
ejendomme med høj tagrejsning. Faskiner kan være vanskelige at etablere i 
tæt bebyggede områder eller i områder med meget lerholdig jord. Genbrug af 
regnvand til f.eks. toiletskyl kan være vanskelig og ofte dyrt at etablere i ældre 
etageejendomme.   
 
Økonomiske forhold 
Som led i beslutningsprocessen vedrørende alternative løsninger til 
håndtering af regnvand bør de samfundsøkonomiske omkostninger tages i 
betragtning. Endvidere er det væsentligt at kende byrdefordelingen mellem 
forsyningen og grundejerne. Da forsyningens omkostninger overvæltes på 
grundejerne via de bidrag, som forsyningen opkræver, har ændringer i 
forsyningens omkostninger også betydning for grundejernes samlede 
omkostninger, men byrdefordelingen imellem de enkelte grundejere vil 
afhænge af, hvilket fordelingsprincip man vælger til beregning af bidragene. 
Endvidere har størrelsen af omkostningerne for grundejerne betydning for 
deres incitament til at håndtere regnvandet lokalt.  
 
Samfundsøkonomiske omkostninger 
Hvis det skal vurderes, hvilken løsning der er den samfundsøkonomisk mest 
optimale, bør der ikke alene ses på de direkte omkostninger til henholdsvis 
opdimensionering og etablering af lokale regnvandsløsninger hos 
grundejerne, men også på ændringer i en række afledte omkostninger. Det 
gælder fx for kloakrenoveringsomkostninger, idet der kan være 
synergieffekter ved at koordinere kloakrenoveringen med opdimensioneringen 
af kloakkerne til det fremtidige klima. Hvis tilpasningen til det fremtidige klima 
baseres på lokal regnvandshåndtering i stedet for opdimensionering af 
kloaknettet, skal omkostninger til renovering således, for et renoveringstjenligt 
kloaknet, tages i betragtning, hvis de to løsninger skal være kvalitetsmæssigt 
ligeværdige. I den sammenhæng bør forskellige renoveringsmetoder 
vurderes, idet gravefri renoveringsmetoder (No-Dig), fx strømpeforing, er 
billigere end traditionel udskiftning af ledningerne. Det bør endvidere tages i 
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betragtning, at infiltrationen nedsættes, hvis kloaknettet renoveres, hvorved 
den samlede vandmængde i kloakken nedsættes. Omvendt kan det, hvor 
man vælger fuld opdimensionering, være nødvendigt at gennemføre 
renoveringen, før ledningerne er nedslidte.  
 
COWI henholdsvis NIRAS har beregnet til samfundsøkonomiske 
omkostninger for forskellige scenarier til regnvandshåndtering. COWI’s 
beregning er udført på vegne af DANVA i 2009. NIRAS’ beregning er udført 
på vegne af Energistyrelsen i 2010 som led i en samfundsøkonomisk 
screening af en række sektorer. Endvidere er der udført beregninger af de 
samfundsøkonomiske totalomkostninger i udkast til Københavns 
Klimatilpasningsplan, hvor der også er medregnet bl.a. skadesomkostninger 
til renovering af kældre/huse. Endelig har COWI i 2011 for seks 
spildevandsforsyninger og en kommune23 udarbejdet et katalog24, der kan 
anvendes til at finde den optimale fremtidige kloakeringsform i eksisterende 
fælleskloakerede områder.  
 
Udvalget har ikke kendskab til andre samfundsøkonomiske beregninger af 
denne problemstilling. 
 
COWI’s beregning fra 2009 er udført med udgangspunkt i et fælleskloakeret 
pilotområde i Århus Kommune med 1.100 husstande. Beregningen viser, at 
lokal håndtering af regnvand samfundsøkonomisk er billigere end en fuld 
opdimensionering af kloaksystemet. Beregningen viser således, at der 
samfundsøkonomisk kan spares 26-27 % ved at håndtere regnvandet lokalt 
frem for at opdimensionere kloaksystemet til den forventede fremtidige regn 
(142-143 mio. kr. mod 194 mio. kr.). Denne besparelse bygger på en 
forudsætning om, at 50 (60)25 % af de ejendomme, der håndterer regnvandet 
lokalt, etablerer nedsivning via faskiner, mens regnvandet for de resterende 
50 (40)19 %’s vedkommende tilbageholdes i bassiner. Hvis de lokale løsninger 
alle består af nedsivning via faskiner, kan der spares 29-35 %26.  
 
COWI’s beregninger viser endvidere, at et scenarie, hvor alle ejendomme 
håndterer regnvandet lokalt, er samfundsøkonomisk ligeværdigt med et 
scenarie, hvor 50 % af ejendommene håndterer regnvandet lokalt, og hvor 
kloaksystemet opdimensioneres med 25 % (142 mio. kr. mod 143 mio. kr.).  
 
Nedenstående tabel viser resultatet af COWI’s beregninger. 
 
 
 
 

                                                 
23 Projektet er udført for Grib Vand, Fredensborg Forsyning, Odense Kommune, Randers 
Spildevand, Ringkøbing-Skjern Forsyning, Roskilde Forsyning og Vandcenter Syd, 
24 Fremtidens kloakeringsform i eksisterende fælleskloakerede områder, april 2011 
25 Ved scenariet, hvor alle ejendomme håndterer regnvandet lokalt, er fordelingen 50/50, mens den 
er 60/40 i scenariet, hvor 50 % af ejendommene håndterer regnvandet lokalt. 
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Tabel 7: Nutidsværdi af investeringer og driftsomkostninger i mio. kr. for et fælleskloakeret 
pilotområde i Århus Kommune. 
Opgradering af kloaknettet 100 % 25 % 25 % - - 
Andel ejendomme med 
lokal håndtering 

 
- 

 
50 % 

 
50 % 

 
100 % 

 
100 % 

Lokal håndteringsmetode: 
Nedsivning 
Bassiner 

  
60 % 
40 % 

 
100 % 

- 

 
50 % 
50 % 

 
100 % 

- 
Spildevandsforsyningen  194 126 126 103 103 
Grundejere -  17   1227   38  2222 
Total 194 143 138 142 126 
Kilde: DANVA/COWI, 2009, samt beregninger foretaget af Naturstyrelsen. 
 
NIRAS’ beregning er udført på en fiktiv separatkloakeret boligblok på en 6.000 
m2 stor grund. Beregningen viser, at lokal nedsivning på alle ejendomme 
samfundsøkonomisk er en anelse billigere end traditionel, ny 
separatkloakering opdimensioneret til ny regn. (524.000 kr. mod 540.000 kr., 
svarende til 3 % ‘s besparelse). Beregningen viser, at lokal tilbageholdelse 
ved alle ejendomme (673.000 kr.) er dyrere end både lokal nedsivning på alle 
ejendomme (524.000 kr.) og ny separatkloakering opdimensioneret til ny regn 
(540.000 kr.). Dyrest er opdimensionering af det eksisterende kloaknet ved 
etablering bassiner (808.000 kr.). Beregningen viser således, at det 
samfundsøkonomisk kan være såvel dyrere som billigere at håndtere 
regnvandet lokalt på de enkelte ejendomme end at opdimensionere 
kloaksystemet. Det beror på, hvilke løsninger der etableres til lokal håndtering 
af regnvandet, og hvilken løsning der anvendes til opdimensionering af 
kloaksystemet. 
 
Nedenstående tabel viser resultatet af NIRAS’ beregninger. 
 
Tabel 8: Nutidsværdi af investeringer og driftsomkostninger i kr. for et fiktivt separatkloakeret 
opland.  
Opgradering af kloaknettet 100 % 100 % - - 
Opgraderingsmetode Ny separat-

kloakering  
Forsinkelse i 
bassiner i 
separatkloakeret 
kloaknet 

 
- 

 
- 

Andel ejendomme med 
lokal håndtering 

 
- 

 
- 

 
100 % 

 
100 % 

Lokal håndteringsmetode: 
Nedsivning 
Bassiner 

  
- 

100 % 

 
100 % 

- 
Total28 540.000 808.000 673.000 524.000 
Kilde: Energistyrelsen/NIRAS, 2010. 
 
I Københavns Kommunes udkast til klimatilpasningsplan fra december 2010 
er der regnet på en række scenarier. Der er beregnet den 
samfundsøkonomiske nettobesparelse ved at fastholde serviceniveauet ved 
at udbygge det eksisterende kloaksystem. Endvidere er der regnet på 
forskellige kombinationer af lokal håndtering af regnvandet, etablering af 
                                                 
27 Denne beregning er udført af Naturstyrelsen med udgangspunkt i COWI’s data. Det er forudsat, 
at udbygningsbehovet af kloaknettet er det samme, som hvis 50 % af ejendommene etablerer 
bassiner. 
28 Rapporten indeholder ikke oplysninger om fordeling på forsyning og grundejere. 
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højvandslukker i alle kældre og overfladetilpasninger (omdirigering af vand). I 
beregningerne er der taget højde for skadesomkostninger i basis og 
skadesomkostninger efter tiltag.  
 
Beregningerne viser, at klimatilpasning ved udvidelse af kloakkerne giver en 
negativ samfundsmæssig gevinst på 278 mio. kr. mens et scenarie, hvor der 
etableres lokal håndtering af regnvandet, etableres højvandslukker på kældre 
og gennemføres overfladetilpasninger, giver en nettobesparelse på ca. 7,5 
mia. Beregningerne viser således, at der kan spares ca. 8 mia. ved at 
gennemføre de nævnte tiltag frem for at udbygge det eksisterende 
kloaksystem. Ses der alene på omkostningerne til at gennemføre de nævnte 
tiltag, dvs. hvis der ikke medregnes besparelse i skadesomkostninger, fås en 
omkostning på ca. 10 mia., hvis kloaksystemet udbygges, mens 
omkostningerne til lokal håndtering af regnvandet, etablering højvandslukker 
på kældre og overfladetilpasninger giver omkostninger på ca. 6 mia. kr. 
Dermed er der en besparelse ca. 4 mia. kr. svarende til 40 %, hvis 
besparelser i skadesomkostninger ikke inddrages.  
 
Det omtalte COWI-katalog fra 2011, der er udført for seks forsyninger og en 
kommune, belyser de økonomiske og miljømæssige forhold, hvis et 
eksisterende fælleskloakeret område renoveres og tilpasses fremtidens 
nedbør. Der er regnet på en række forskellige kombinationer af 
kloakeringsprincip og nedsivning for den fremtidige kloakeringsløsning.  
Beregningerne er udført på tre typer standardoplande: Villakvarter, bymidte 
og erhvervsområde. 
 
Nedenstående tabel viser resultaterne for tre af kloakeringsløsningerne: 
Bevarelse af fælleskloak ved lokale bassiner, bevarelse af fælleskloak ved 
opdimensionering samt bevarelse af fælleskloak for spildevand og vejvand og 
nedsivning af tagvand. I sidstnævnte løsning er det forudsat, at alle 
ejendomme nedsiver tagvandet. 
 
Tabel 9: Nutidsværdi af anlægs- og driftsøkonomi i mio. kr. for forsyning og grundejere samlet i 
COWI-katalog fra 2011.  
 Bevarelse af 

fælleskloakken ved 
lokale bassiner 

Bevarelse af 
fælleskloak ved 

opdimensionering 

Bevarelse af 
fælleskloak for 
spildevand og 

vejvand og 
nedsivning af 

tagvand 

 
Villakvarter 

 
18,4 

 
20,0 

 
13,6 

Bymidte  33,8 43,5 Ikke beregnet 
Erhvervsområde 27,0 20,5 15,8 

 
Beregningerne viser, at det i et villakvarter er 27-32 % dyrere at bevare 
fælleskloakken frem for at etablere nedsivning af tagvandet. I et 
erhvervsområde er der forholdsvis stor forskel på om udbygningen af 
fællessystemet sker ved etablering af lokale bassiner eller ved 
opdimensionering. Udbygning ved etablering af bassiner er 42 % dyrere, end 
hvis tagvandet nedsives, mens udbygningsløsningen er 23 % dyrere, end hvis 
tagvandet nedsives, hvis udbygningen sker ved opdimensionering.  
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Beregningernes robusthed for standardoplandene er afprøvet ved at 
gennemføre tilsvarende beregninger for udvalgte oplande i de deltagende 
forsyninger.  
 
De fire gennemførte beregninger er ikke umiddelbart sammenlignelige, idet de 
er udført under forskellige forudsætninger for bl.a. kloakeringsprincip, 
fordelingen mellem nedsivning og tilbageholdelse på ejendommene, 
oplandsstørrelse, bebyggelsestype, tidshorisont, diskonteringsrente, 
hensyntagen til infiltration og renovering af kloaknettet, skadesomkostninger 
og andre eksternaliteter. 
 
Netop det forhold, at mange forskellige forudsætninger har betydning for 
resultatet, gør, at beregningsresultaterne heller ikke umiddelbart kan 
generaliseres til alle kloakeringsområder. Sammenfattende indikerer 
beregningerne dog, at der under visse forudsætninger kan være 
samfundsøkonomiske fordele ved at etablere lokal afledning af regnvand frem 
for at opdimensionere kloaksystemet.  
 
Sammenfatning af resultaterne vedr. samfundsøkonomiske omkostninger 
I COWI’s beregning fra 2009 er fuld lokal håndtering (dvs. på alle ejendomme) 
og delvis lokal håndtering (50 % af ejendommene) samfundsøkonomisk 
ligeværdige. COWI-beregningen indikerer således, at det ikke entydigt kan 
konkluderes, hvor stor en andel af ejendommene der skal håndtere 
regnvandet lokalt, for at opnå det samfundsøkonomisk mest optimale resultat. 
Den økonomiske byrde er dog forskelligt fordelt mellem grundejere og 
forsyningen ved de to scenarier. NIRAS’ beregning bygger alene på 
scenarier, hvor enten alle ejendomme håndterer regnvandet lokalt, eller ingen 
gør det. 
 
Både COWI’s 2009-beregning og NIRAS’ beregninger viser, at den 
samfundsøkonomiske fordel er størst, hvis ejendomme, der håndterer 
regnvandet lokalt, etablerer faskiner frem for bassiner. Det skyldes, at det er 
billigere at etablere faskiner end bassiner. 
 
I udkast til Københavns Kommunes klimatilpasningsplan er der ud over 
omkostninger til lokal håndtering af regnvand medregnet omkostninger til 
højvandslukker og omdirigering af vand, og der ses alligevel en stor 
samfundsøkonomisk gevinst.  
 
Tilsvarende ses også stor gevinst i COWI’s projekt fra 2011, men det 
forudsætter at alle ejendomme inden for det pågældende opland nedsiver 
tagvandet. 
 
Det fremgår alene af COWI-undersøgelsen fra 2009, at der er belyst en 
situation, hvor ikke alle ejendomme afkobles regnvandet. 
 
Da resultaterne fra de nævnte beregninger, som nævnt, ikke kan 
generaliseres, kan det ikke entydigt konkluderes, om lokal håndtering af 
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regnvand i alle tilfælde vil være den samfundsøkonomisk optimale løsning. 
Det må bero på en nærmere vurdering i de konkrete tilfælde.  
 
Økonomi for grundejere og spildevandsforsyning  
Selvom to løsninger samfundsøkonomisk er ligeværdige, kan der være forskel 
på, hvordan den økonomiske byrde er fordelt mellem forsyning og grundejere. 
Eksempelvis er 100 % ’s lokal håndtering og 50 % ’s lokal håndtering, som 
tidligere nævnt, samfundsøkonomisk ligeværdige i COWI’s beregninger, men 
den førstnævnte løsning er billigst for forsyningen og samlet set dyrest for 
grundejerne. Byrden pr. grundejer er dog den samme for grundejere med 
samme løsning, men antallet af ejendomme ved de to løsninger er forskellige. 
 
Som nævnt indledningsvis i dette kapitel, er det lagt til grund, at en beslutning 
om at give grundejere mulighed for at afkoble regnvand kun træffes, hvor der 
er en samfundsøkonomisk gevinst, og at en besparelse i forsyningen ikke 
påfører brugerne større omkostninger til regnvandsløsninger på egen grund, 
end hvad der kan opnås i besparelser i forhold til betalingen til forsyningen.  
 
Hvis byrdefordelingen mellem forsyning og grundejere skal vurderes, skal der 
endvidere tages højde for tilbagebetaling af tilslutningsbidrag og for 
grundejernes vedkommende tillige for en evt. reduktion fra regnvandsbidrag29.  
 
Omkostningerne ved afledning via faskine er etableringsomkostninger til 
faskinen samt omkoblinger af regnvandsnedløbene. 
Etableringsomkostningerne til faskinen vurderes at ligge i omegnen af 10.000-
20.000 kr. ekskl. moms (DANVA/COWI, 2009), svarende til 12.500-25.000 kr. 
inkl. moms. Der vurderes ikke at være nævneværdige driftsomkostninger til 
en veletableret faskine.  
 
I COWI-kataloget fra 2011, der medregner samtlige omkostninger i 
forbindelse med etablering af faskine på egen grund, er omkostningerne 
vurderet at kunne beløbe sig til op til 60.000 kr. Imidlertid kan der etableres 
andre lokale regnvandsløsninger, der ikke nødvendigvis kræver gravearbejder 
og omlægninger af regnvandsnedløb, og som derfor kan etableres for 
væsentlige lavere beløb. 
 
De nævnte beløb til etablering af faskiner m.v. på egen grund i begge COWI- 
rapporter vurderes at gælde for villakvarterer. For andre ejendomstyper kan 
prisen være en anden. 
 
Det beløb, der kan tilbagebetales i tilslutningsbidrag (40 % af det normale 
tilslutningsbidrag), udgør ca. 22.400 kr. i 2010-priser inkl. moms pr. 
boligenhed henholdsvis pr. 800 m2 grundareal (erhvervsejendomme). 
 
Afhængigt af omkostningerne til etablering af den lokale regnvandsløsning 
kan etableringsomkostningerne således blive modsvaret af 
tilslutningsbidraget.  
 

                                                 
29 Regnvandsbidraget er ikke en omkostning for forsyningen, der blot er tale om en omfordeling. 
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Nutidsværdien af en årlig besparelse i form af et regnvandsbidrag på 500 kr. 
er 8.200 kr. ved en diskonteringsrente på 2 % over 20 år og 13.700 kr. over 
40 år. Med et regnvandsbidrag på 1.000 kr. bliver nutidsværdien ca. 16.000 
kr. over 20 år og ca. 27.400 kr. over 40 år. Det kan således afhængigt af de 
konkrete omkostninger til den lokale regnvandsløsning være rentabelt for 
grundejerne at håndtere regnvandet lokalt. Det er på grund af den lange 
tidshorisont for tilbagebetaling ikke ensbetydende med, at investeringen 
bliver gennemført. På det private boliglejeområde bygger lejeloven på, at 
det er udlejer, der skal afholde investeringen, og lejerne, der får gevinsten, 
hvilket kan gøre investeringer uattraktive. 
 
Hertil kommer en yderligere besparelse, idet det lægges til grund, at 
forsyningen samlet set vil spare penge, der i sidste ende kommer 
grundejerne til gode i form af generelt lavere priser.  
 
Tilbagebetaling af tilslutningsbidrag er i COWI-projektet fra 2011 opgjort til 
henholdsvis 1,8 mio. kr. og 1,6 mio. kr. ved et villakvarter og et 
erhvervsområde, mens nutidsværdien for forsyningens samlede omkostninger 
er henholdsvis 6,9 mio. kr. og 10,0 mio. kr. Tilbagebetaling af 
tilslutningsbidrag vil således ikke ændre nævneværdigt på forsyningens 
samlede omkostninger, og nedsivning af tagvand vil derfor fortsat være den 
økonomisk mest fordelagtige løsning.  
 
Ses der på udkastet til Københavns Kommunes klimatilpasningsplan fremgår 
omkostningsfordelingen mellem forsyning og grundejere ikke af beregningen 
af de samfundsøkonomiske omkostninger, men det må lægges til grund, at 
den overvejende del af omkostningerne i scenariet med lokal håndtering af 
regnvand, højvandslukker og omdirigering af vand, skal afholdes af 
grundejerne. 
 
Vurderet på baggrund af ovennævnte, kan lokal håndtering af regnvandet 
være samfundsøkonomisk og i særdeleshed forsyningsøkonomisk billigere 
end opdimensionering af kloaksystemet. Afgørende for det økonomiske 
resultat er, om antallet af ejendomme, der håndterer regnvandet lokalt, er 
stort nok til, at opdimensionering helt kan undgås. Hvis 
spildevandsforsyningen skal have mulighed for at optimere tilpasningen til den 
fremtidige nedbør, er det derfor vigtigt at have en viden om størrelsesordenen 
af antallet af ejendomme, der vil håndtere regnvandet lokalt, og tidshorisonten 
herfor. Tilsvarende er det vigtigt for grundejerne at have kendskab til 
forsyningens planlagte serviceniveau.  

5.7.1. Frivillig/obligatorisk lokal håndtering af regnvand 

Som det fremgår ovenfor, kan det ikke entydigt konkluderes, om lokal 
håndtering på alle ejendomme eller lokal håndtering på kun en vis andel af 
ejendommene er den samfundsøkonomiske mest optimale løsning. Det taler 
således for, at en nærmere vurdering på baggrund af de lokale forhold kan 
føre til forskellige resultater med hensyn til, hvor mange ejendomme der skal 
håndtere regnvandet lokalt, for at det vil være den samfundsøkonomisk mest 
optimale løsning.  
 



93 

Gennemførelse af lokal håndtering af regnvand på alle ejendomme 
henholdsvis etablering af lokal håndtering af regnvand på kun en andel af 
ejendommene forudsætter forskellige reguleringsmæssige instrumenter.  
 
Lokal håndtering af regnvand på kun en del af ejendommene kan 
gennemføres ved at tilvejebringe et økonomisk incitament, der er tilstrækkelig 
stort til, at den ønskede andel af grundejerne vælger lokal håndtering af 
regnvandet. 
 
Hvis regnvandet ønskes håndteret lokalt på alle ejendomme eller næsten alle 
ejendomme, må det lægges til grund, at det vil kræve en obligatorisk ordning, 
dvs. en ordning, hvor der stilles krav til ejendommene om at håndtere 
regnvandet lokalt. Det skyldes, at det næppe kan forventes, at alle 
ejendomme vil etablere lokale regnvandsløsninger, med mindre der gives et 
meget stort økonomisk incitament. Et krav kan evt. begrænses til kun at 
gælde visse oplande inden for en forsyning. En obligatorisk ordning, der kun 
gælder visse ejendomme inden for samme opland, skal dog fortsat respektere 
de forvaltningsretlige lighedsgrundsætninger. Det vil oftest være mest oplagt 
at stille et sådant krav i forbindelse med ændringer på ejendomme, ved 
nyopførelse o.l.  
 
Lokal håndtering af regnvand kan også gennemføres ved, at der fastsættes 
en fast afledningsret over for ejendommene. Dette gælder, uanset om der 
gennemføres en frivillig eller obligatorisk ordning. Ordningen er beskrevet i 
afsnit 5.7.2.  
 
Med en ordning, hvor der fastsættes en afledningsret, er det principielt muligt 
at håndtere regnvandet lokalt på alle ejendomme, idet der kan etableres 
tilbageholdelsesløsninger med bassiner, hvor nedsivning ikke er mulig på 
grund af de lokale grundvands- og jordbundsforhold m.v.  
 
En fastsat afledningsret har nogle klare fordele i forhold til at skabe mulighed 
for optimering af kloaksystemer og renseanlæg. Af væsentlige ulemper skal 
dog nævnes, at der vil være risiko for opstuvning i grundejerens eget 
afløbssystem, hvis der ikke er dimensioneret med hensigtsmæssig 
forsinkelse, og at den enkelte grundejers mulighed for at vælge løsninger, der 
inkluderer nedsivning, vil være stærkt afhængige af de lokale geologiske 
forhold. Ejere af grunde, hvor de lokale geologiske forhold ikke muliggør 
nedsivning, kan opleve scenariet som uretfærdigt, idet forsinkelsesløsninger 
pt. vurderes at være dyrere end nedsivningsløsninger. De økonomiske 
beregninger viser, at den obligatoriske decentrale håndtering, kan være det 
samfundsøkonomisk billigste scenarie. Man skal dog være opmærksom på, at 
scenariet placerer en større økonomisk byrde hos de enkelte grundejere i 
forhold til de øvrige scenarier. Til gengæld er spildevandsforsyningens 
økonomiske byrde mindre, og det vil i sidste ende betyde lavere takster for 
forbrugerne. 
 
Frivillig lokal håndtering af regnvand 
Gennemførelse af lokal håndtering af regnvand på frivillig basis kan ske ved, 
at det i spildevandsplanen udpeges, i hvilke områder der er mulighed for 
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etablering af sådanne løsninger. Der kan evt., som beskrevet ovenfor, 
suppleres med indførelse af et afløbsregulativ, hvori der fastsættes en 
afledningsret. 
 
Spildevandsforsyningen kan med en frivillig ordning komme i den situation, at 
såvel flere som færre ejendomme, end forsyningen har kalkuleret med, 
vælger at håndtere regnvandet lokalt. I det første tilfælde kan det have den 
konsekvens, at forsyningen har overdimensioneret kloaksystemet i forhold til 
det ønskede serviceniveau med deraf følgende forhøjede omkostninger for 
forsyningen til opdimensionering samt mindreindtægter fra 
regnvandsbidrag/merudgifter til tilbagebetaling af tilslutningsbidrag. I det 
andet tilfælde risikerer forsyningen forøgede omkostninger til supplerende 
opdimensionering på et senere tidspunkt.   
 
I dag kan spildevandsforsyningen tilbagebetale op til 40 % af 
tilslutningsbidraget. Hvis incitamentet til lokal håndtering af regnvand skal 
øges i forhold til de gældende regler, kan det ske ved at indføre et årligt 
regnvandsbidrag. Afsnit 5.2.2 indeholder en beskrivelse af forskellige 
modeller til beregning af et regnvandsbidrag. Det kan evt. overvejes 
supplerende at ændre reglerne for tilbagebetaling af tilslutningsbidraget. 
 
Hvis gennemførelsen af lokal håndtering af regnvand skal baseres på en 
frivillig løsning, må størrelsen af et regnvandsbidrag fastsættes til et niveau, 
der giver tilstrækkeligt incitament til, at den ønskede andel af grundejerne 
(fx 50 %) vælger at håndtere regnvandet lokalt. Incitamentets 
tilstrækkelighed vil være afgørende for, hvilken opdimensionering af 
afløbssystemet, som er nødvendig af hensyn til at kunne håndtere 
fremtidige store regnhændelser. Den beskrevne COWI-beregning fra 2009 
viser, at en frivillig løsning kombineret med 25 % opdimensionering af 
afløbssystemet er samfundsøkonomisk sammenlignelig med obligatorisk 
decentral håndtering af regnvandet.  
 
Det forhold, at det rentabilitetsberegning viser et overskud for grundejeren, 
er ikke nødvendigvis ensbetydende med, at grundejeren faktisk reagerer på 
den mulige besparelse. Det vurderes dog, at en årlig rabat i højere grad end 
et engangsbidrag, der måske kun lige modsvarer omkostningerne til den 
lokale løsning, vil give et øget incitament. Ved indførelse af den statslige 
spildevandsafgift i 1996-97 så man således ejere af ejendomme i det åbne 
land med egne nedsivningsløsninger, der valgte at etablere nyt 
nedsivningsanlæg med sivedræn for at kunne opnå en besparelse i 
spildevandsafgiften på blot få hundrede kroner om året. 
 
Hvis der skabes tilstrækkeligt incitament, som resulterer i en udstrakt 
ibrugtagning af decentrale systemer i løbet af en kort årrække, vil det være 
naturligt at reducere den planlagte opgradering af det traditionelle 
afløbssystemsystem. Fuld opgradering af afløbssystemet samtidig med 
implementering af decentrale løsninger giver en ekstra sikkerhed i forhold til 
at sikre kapacitet til håndtering af store regnmængder. Af væsentlige 
ulemper kan det fremhæves, at kombinationen af fuld opgradering med 
decentrale løsninger vil være forholdsmæssig dyr.  
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Der kan dog også være en række andre barrierer for, at grundejere 
etablerer lokale regnvandsløsninger, som fx forsikringsforhold, kompleksitet, 
risiko for oversvømmelse i kældre m.v. Disse barrierer kan afhjælpes i 
forskellig grad, fx via information til boligejere eller via samlede 
”pakkeløsninger” der gør det nemt for grundejerne, fx ved at forsyningerne 
sørger for at de nødvendige anlæg etableres. Effektiviteten af disse 
initiativer er dog ikke analyseret i rapporten. Opmærksomhed om alternative 
anvendelsesmuligheder kan øge interessen for lokale løsninger. 
 
Gladsaxe Kommune har i 2009 som led i et pilotprojekt for lokal håndtering af 
regnvand gennemført en spørgeskemaundersøgelse. 210 ud af 312 
boligejere besvarede spørgeskemaet. Undersøgelsen viser, at 43 % har 
oplyst, at de vil stå for håndtering af regnvand på egen grund, hvis de får 
udbetalt 40 % af tilslutningsbidraget, i alt 20.800 kr. inkl. moms. Af dem der 
ikke ønsker at etablere lokale regnvandsløsninger, har 41 % svaret, at de ikke 
kan overskue det, mens 39 % mener, at det ikke kan betale sig. For resten af 
boligejerne, der ønsker at håndtere regnvandet lokalt, ligger der tekniske 
årsager til grund. Jo ældre borgeren er, jo mindre er interessen for lokal 
håndtering af regnvand. Størstedelen af dem, der har sagt nej på grund af at 
de ikke kan overskue det, ville sige ja, hvis kommunen tog sig af den 
praktiske udførelse.  
 
Udvalget er ikke bekendt med, at der er gennemført andre lignende 
spørgeskemaundersøgelser. 
 
Det er dog endnu for tidligt at vurdere, hvor mange der faktisk ender med at 
etablere lokale regnvandsløsninger i Gladsaxe Kommune. 
 
I Københavns Energi er der gjort meget for at informere om muligheden for at 
få tilbagebetalt tilslutningsbidraget. Der har været kampagner på 
hjemmesiden, i aviser og i tv-indslag. Københavns Energi tilbagebetaler 
lovens maksimum-beløb, dvs. i ejendomme med flere boligenheder 
tilbagebetales 22.500 kr. inkl. moms (1997-priser) pr. boligenhed. 
Erfaringerne fra Københavns Energi er imidlertid, at der er meget få, der har 
vist interesse for at få afkoblet regnvandet, og at der er et stykke vej fra, at en 
grundejer viser interesse, til beslutningen bliver taget og den lokale 
regnvandsløsning etableret. Der er ca. 35.000 kunder (stik), og kun ca. 250 
ejendomme har henvendt sig for at forhøre sig om mulighederne, og heraf er 
det ca. 30 ejendomme, der faktisk er blevet afkoblet. Erfaringerne er, at det er 
økonomien, der afholder grundejere fra at etablere lokale løsninger. I indre by 
opfordrer Københavns Energi ofte rådgivere til at tænke lokale 
regnvandsløsninger ind i renoveringsprojekter, men indvendingerne imod er 
ofte, at det er besværligt, og at der mangler plads. 
 
Som det fremgår, er grundlaget til belysning af incitamentsforholdene 
sparsomt. Københavns Energis erfaringer indikerer, at 
informationskampagner alene ikke er tilstrækkeligt til at få grundejerne til at 
afkoble regnvandet. Gladsaxe Kommunes spørgeskemaundersøgelse giver et 
fingerpeg om, at informationskampagner skal suppleres med, at de konkrete 
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tekniske forhold på den enkelte ejendom afdækkes og at der gives hjælp til 
den praktiske udførelse o. l., hvis lokal håndtering af regnvand skal udbredes. 
Gladsaxe Kommunes spørgeskemaundersøgelse indikerer, at hvis disse tiltag 
gennemføres, er der ikke behov for væsentlige yderligere økonomiske 
incitamenter end den mulighed for tilbagebetaling af tilslutningsbidraget, som 
allerede findes i lovgivningen. Vurderet på baggrund af erfaringerne fra 
Københavns Energi, er det dog usikkert, hvorvidt resultaterne fra en 
spørgeskemaundersøgelse er repræsentative for de faktiske forhold. Det må 
alt i alt konstateres, at der tilsyneladende er meget begrænset viden om, hvad 
der skal til for at tilskynde grundejere til at etablere lokale regnvandsløsninger. 
Imidlertid er dette forhold en af hjørnestenene, når spildevandsforsyningen 
skal tage stilling til, hvordan tilpasningen til fremtidens klima skal ske. Der er 
derfor behov for at få mere viden om dette forhold.  
 
Størrelse af regnvandsbidraget 
Et regnvandsbidrag fastsat ud fra, at det skal give tilstrækkeligt incitament til 
lokal håndtering af regnvandet, er ikke nødvendigvis kostægte, dvs. svarende 
til spildevandsforsyningens faktiske omkostninger. Det forudsættes, at et evt. 
kostægte bidrag er højere end det bidragsniveau, der giver tilstrækkeligt 
incitament.   
 
For at kunne opgøre, hvor stor en del af en spildevandsforsynings 
omkostninger, der er forårsaget af regnvand, må der foretages en række skøn 
over omkostningsfordelingen for spildevandsforsyningens enkelte 
omkostningselementer. Endvidere må der skønnes for en række andre 
forhold, herunder over hvilken tidshorisont man vurderer omkostningerne.  
DANVA har estimeret fordelingen af omkostningerne i en 
spildevandsforsyning. Der henvises til afsnit 3.2.2 og bilag 7. 
 
Det er vurderet, at vejvand udgør ca. 1/3 af den samlede regnvandsmængde, 
der afledes fra befæstede arealer. 
 
Omkostningerne til håndtering af regnvand er af DANVA opgjort til 43 % af de 
samlede omkostninger fordelt med 37 % til de faste regnvandsomkostninger 
og 6 % til de variable regnvandsomkostninger.  
 
Hvis regnvandsbetalingen skal være kostægte, skal størrelsen af den 
samlede regnvandsbetaling, dvs. de samlede regnvandsbidrag og vejbidrag, 
således svare til 43 % af forsyningens samlede omkostninger. Hvis der alene 
medregnes de variable omkostninger skal betalingen svare til 6 % af de 
samlede omkostninger. 
 
Obligatorisk lokal håndtering af regnvand 
Etablering af lokal håndtering af regnvand på obligatorisk basis kan ske ved, 
at det i spildevandsplanen udpeges, i hvilke områder der er krav om sådanne 
løsninger. Det vil næppe være sandsynligt, at der kan etableres nedsivning på 
alle ejendomme inden for et område, hvorfor en række ejendomme må 
etablere andre løsninger, fx forsinkelsesløsninger med bassin. Derfor er 
indførelse af en ordning med en afledningsret særlig relevant ved en 
obligatorisk ordning. 
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Med en obligatorisk ordning vil der principielt ikke være behov for et 
incitament til at fremme lokal afledning, men man kan, for at gøre 
betalingsstrukturen mere kostægte og for at skabe synlighed af 
omkostningerne til regnvandshåndteringen, vælge alligevel at indføre et 
regnvandsbidrag.    

5.7.2. Øgede  betalingsmæssige incitamenter og forureneren betaler 

I dette afsnit beskrives alene forslag til forskellige modeller til beregning af et 
regnvandsbidrag, men det forholder sig ikke til, hvorvidt en eventuel 
indførelse af et regnvandsbidrag er frivillig eller obligatorisk. Denne 
problemstilling er behandlet i afsnit 5.7.1. De viste scenarier skal betragtes 
som eksempler. Andre kombinationer af forudsætninger kan således give et 
andet billede.  
 
Indførelse af et regnvandsbidrag vil gøre betalingen for regnvand mere 
kostægte og dermed vil betalingen være mere i overensstemmelse med 
forureneren betaler princippet.  Regnvand er dog ikke nødvendigvis 
forurenet, og det er i vidt omfang størrelsen af regnvandsmængden, der har 
betydning for spildevandsforsyningens omkostninger til håndtering af 
regnvand. Forureneren betaler princippet skal derfor i denne sammenhæng 
forstås bredt, således at der betales for de omkostninger, der forbundet med 
hele aktiviteten, dvs. også for den hydrauliske belastning.   
 
Beskrivelse af model 
I dag betaler alle ejendomme vandafledningsbidrag på baggrund af det 
målte vandforbrug. Dog har den enkelte spildevandsforsyning mulighed for 
at indføre et fast bidrag på ca. 625 kr. (2010-priser) pr. stikledning.  
 
Der findes ca. 2,5 mio. ejendomme (parceller) i Danmark. 
 
Der er analyseret tre forskellige modeller til beregning af et 
regnvandsbidrag, der opkræves af ejendomme, der ikke håndterer 
regnvandet på egen grund.  
 
Indførelse af regnvandsbidraget vil alt andet lige medføre at 
kubikmetertaksten falder. Der vil ske en omfordeling mellem brugerne, som vil 
bidrage til en mere omkostningsægte betalingsstruktur.  
 
Alle tre modeller analyseres for tre eksempelforsyninger: Skive Vand, 
Hørsholm Vand og Aarhus Vand. Naturstyrelsen har ikke modtaget 
oplysninger om grundarealer for de øvrige tre eksempelforsyninger.   
 
For hver model er vist ændringerne i vandafledningsbidraget under 
forudsætning af, at 50 % af ejendommene håndterer regnvandet lokalt.  
 
For at kunne sammenligne forsyningerne er det faste bidrag omregnet til en 
variabel takst, hvis der er indført fast bidrag i den pågældende forsyning.  
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 Model A. Regnvandsbidrag beregnet efter grundareal 
Der indføres et årligt regnvandsbidrag, der beregnes ud fra 
ejendommens grundareal.   
 
Bidraget beregnes som et fast beløb pr. 800 m2 grundareal.  
 
Der betales det samme bidrag, uanset hvor meget regnvand der 
afledes. Modellen vil derfor begunstige ejendomme med et stort 
befæstet areal, hvorfra der afledes regnvand, sammenlignet med 
ejendomme med samme grundstørrelse med et mindre befæstet 
areal, hvorfra der afledes regnvand. Modellen vil således tilskynde til 
fuldstændig afkobling af regnvandet. Omvendt giver den ikke et 
incitament til at minimere det tilsluttede areal, hvis først ejendommen 
er tilsluttet. 

  
 Model B. Regnvandsbidrag beregnet efter det befæstede areal 

Der opkræves et årligt regnvandsbidrag, der beregnes ud fra 
ejendommens samlede befæstede areal (tagflader, 
flisebelægninger, brolægninger, asfaltbelægninger m.v.). 
 
Bidraget beregnes som en fast pris pr. kvadratmeter befæstet areal. 
 
Lige store befæstede arealer betaler det samme, uanset hvor store 
dele, der er tilsluttet, og uanset hvor gennemtrængelig belægningen 
er. En flise- eller brostensbelagt havegang eller parkeringsplads, 
hvorfra regnvandet siver ned gennem sprækkerne, betaler således 
det samme som en asfalteret belægning af samme størrelse. 
Modellen vil derfor begunstige ejendomme med ikke-
gennemtrængelige belægninger, hvorfra der afledes til kloakken, i 
forhold til ejendomme med gennemtrængelige belægninger af 
samme størrelse, der dermed ikke eller i mindre grad afleder til 
kloakken. Modellen vil således tilskynde til at reducere det 
befæstede areal, men vil omvendt ikke tilskynde til, at ikke-
gennemtrængelige arealer udskiftes med gennemtrængelige 
belægninger.  
 
Modellen forudsætter, at det befæstede areal bestemmes. 
Bygningernes arealer, findes i BBR-registret, men der findes ikke 
registre over flisebelægninger, asfaltbelægninger m.v. Der findes 
nogle metoder til at opgøre det befæstede areal og differentiere 
mellem forskellige belægningstyper (bl.a. orthofotos), men der 
vurderes at være adskillige fejlkilder og usikkerheder knyttet til 
sådanne opgørelsesmetoder. (Orthofotos vil f. eks. ikke kunne vise 
om tilsyneladende ikke befæstede arealer, såsom grusarealer o.l. 
har en underliggende belægning, hvor regnvandet alligevel er 
tilsluttet. Mere avancerede metoder, såsom satellitbaseret 
multispektral analyse, evt. samkørt med højdemodellen vil give et 
mere nuanceret billede).  
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Der kan evt. udarbejdes en vejledning til grundejere om, hvordan det 
befæstede areal opgøres, hvorefter grundejeren kan fremsende 
oplysningerne til spildevandsforsyningen. Ordningen kan suppleres 
med, at spildevandsforsyningen aflægger kontrolbesøg enten 
umiddelbart efter grundejerens indberetning eller på et senere 
tidspunkt, således at kontrolbesøg for en række ejendomme kan 
samles.  
 
Der bør i denne situation indarbejdes bestemmelser, der beskriver, 
hvordan regnvandsbidrag fastsættes ved manglende indberetning 
m.v.   
 
En variant af model B kunne være at beregne regnvandsbidraget på 
baggrund af de maksimalt tilladte afløbskoefficienter, som en række 
kommuner allerede i dag fastsætter i spildevandsplanen. Sådanne 
befæstelsesgrader er normalt differentieret i forskellige 
bebyggelsestyper som fx lav boligbebyggelse, etageboliger, erhverv 
i center, erhverv i industribebyggelse, bebyggelse til offentlige 
formål, rekreative områder samt landsbyer. Sådanne skal normalt 
overholdes ved nybyggeri og ændringer af eksisterende 
ejendomme. Hvis en eksisterende ejendom fx ønsker at udvide det 
befæstede areal, vil den skulle tilbageholde eller forsinke regnvandet 
fra det supplerende areal 
 
Modellen vil begunstige eksisterende ejendomme, hvor det 
befæstede areal overstiger befæstelsesgraden, idet disse må aflede 
fra større arealer end nybyggeri.  
 
I modsætning til ved den ovenfor beskrevne model vil det ikke være 
nødvendigt at bestemme det befæstede areal, men modellen vil evt. 
kræve, at kommunen eller spildevandsforsyningen aflægger 
kontrolbesøg med henblik på at kontrollere, om de befæstede 
arealer ved nybyggeri og ved ændring af eksisterende ejendomme 
overskrider befæstelsesgraderne.  
 

 Model C. Regnvandsbidrag beregnet efter det reducerede tilsluttede 
areal 
Der opkræves et årligt regnvandsbidrag, der beregnes ud fra 
ejendommens samlede reducerede tilsluttede areal (den del af det 
befæstede areal, der er tilsluttet omregnet til et ækvivalent 
impermeabelt areal). Modellen tager højde for, at nogle befæstede 
arealer er helt eller delvist gennemtrængelige. Endvidere tager den 
højde for, at det ikke nødvendigvis er hele det befæstede areal, der 
er tilsluttet spildevandsforsyningen.  
 
Bidraget beregnes som en fast pris pr. kvadratmeter reduceret areal.  
 
Denne model giver det mest retvisende udtryk for den afledte 
regnvandsmængde og giver den mest kostægte og indbyrdes 
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”retfærdige” betaling. Den vil tilskynde til at afkoble arealer og 
udskifte belægninger, så de bliver mere gennemtrængelige.  

 
Modellen forudsætter, at det befæstede areal bestemmes, og at det 
bestemmes, hvor stor en andel af det befæstede areal, der er 
tilsluttet spildevandsforsyningen.  
 
Der kan evt. udarbejdes en vejledning til grundejere om, hvordan det 
reducerede tilsluttede areal opgøres, hvorefter grundejeren kan 
fremsende oplysningerne til spildevandsforsyningen. Ordningen kan 
suppleres med, at spildevandsselskabet aflægger kontrolbesøg 
enten umiddelbart efter grundejerens indberetning eller på et senere 
tidspunkt.  
 
Der bør i denne situation indarbejdes bestemmelser, der beskriver, 
hvordan regnvandsbidrag fastsættes ved manglende indberetning 
m.v.   
 

 Model D. Regnvandsbidrag beregnet efter en afledningsret 
Der opkræves et årligt regnvandsbidrag, der beregnes ud fra en 
fastsat afledningsret, der er bestemt ved en fysisk anordning (fx via 
en vandbremse eller ved indsnævret rørdimension). Den fysiske 
anordning kan fx etableres i forbindelse med vedligeholdelse og 
renovering. 
 
En afledningsret skal forstås således, at den enkelte ejendom ikke har 
ret til at aflede mere end en given vandmængde pr. tidsenhed (fx 0,2 
l/s), eller, hvis afledningsretten relateres til grundens størrelse, en 
given vandmængde pr. tidsenhed pr. arealenhed (fx 2 l/s/ha). Hvis 
sidstnævnte metode anvendes, skal ejendommens grundareal (eller 
evt. et andet areal) anvendes til beregningen. 

 
Da erhvervsejendomme er meget varierende i størrelse, vil 
sidstnævnte metode give den mest ensartede behandling af 
ejendommene indbyrdes,   
 
Bidraget beregnes som en fast pris, der afhænger af den fastsatte 
afledningsret. Hvis afledningsretten ikke relateres til grundarealet, dvs. 
afledningsretten fastsættes i l/s, svarer det til en fast pris pr. ejendom 
for ejendomme med samme afledningsret. Hvis afledningsretten 
relateres til grundarealet, dvs. hvis den er fastsat i l/s/ha, svarer det til 
en fast pris pr. m2 grundareal for ejendomme med samme 
afledningsret. Modellen vil i sidstnævnte tilfælde derfor følge model A, 
forudsat der fastsættes en tilsvarende takst. 

 
Den enkelte ejendom kan opfylde kravet enten ved fuldstændig 
afkobling af regnvandet, eller ved at afledningen forsinkes ved en 
fysisk anordning (ved installation af vandbremse eller ved indsnævret 
rørdimension), således at det ikke er fysisk muligt at aflede mere end 
svarende til afledningsretten. Hvis en ejendom har tilsluttet regnvand 
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fra et stort areal, vil det for at undgå oversvømmelse af grunden være 
nødvendigt at udligne vandmængden i et bassin. Hvis en ejendom har 
tilsluttet regnvand fra et mindre areal, kan afledningsretten overholdes 
uden bassin, eller ved evt. etablere et mindre bassin.  

 
En afledningsret kan indføres ved at indarbejde kravet i et 
afløbsregulativ el. lign., hvorved kravet vil være gældende over for alle 
ejendomme omfattet af regulativet. Alternativt vil det være nødvendigt 
at meddele individuelle afgørelser (tilladelser eller påbud) i forhold til 
hver enkelt ejendom. En afledningsret kan indføres, så den alene 
gælder ved nybyggeri og ved ændring af eksisterende ejendomme.  
 
Ordningen kan suppleres med, at spildevandsforsyningen 
kontrollerer, at den fysiske anordning giver den fastsatte 
afledningsret.  
 

I alle de beskrevne modeller kan taksten fx fastsættes enten således, at den 
skønsmæssigt svarer til spildevandsforsyningens faktiske omkostninger ved 
at modtage regnvandet (kostægte model), eller den kan fastsættes 
svarende til det niveau, der er nødvendigt for at give grundejere incitament 
til lokal håndtering af regnvandet.  
 
Som det fremgår af afsnit 5.7.1, er det på baggrund af DANVA’s opgørelser 
over omkostningsfordelingen vurderet, at den samlede regnvandsbetaling  
bør svare til 6 % af den samlede betaling, hvis den skal dække de variable 
omkostninger til regnvand og 43 %, hvis der også medregnes de faste 
omkostninger til regnvand. Det svarer til ca. 25 %, hvis alle de variable 
omkostninger og halvdelen af de faste omkostninger medregnes.  
 
Som det fremgår ovenfor, vil model D følge model A., hvorfor der er 
analyseret tre modeller. Modellerne er analyseret med følgende takster for 
regnvandsbidraget: 
 
Model A/D: 900 kr/800 m2 grundareal/5.625 kr. pr. liter pr. sek. pr. ha 
Model B: 3,50 kr/m2 befæstet areal 
Model C: 5,00 kr/m2 reduceret tilsluttet areal 
 
Der er ved fastsættelse af ovennævnte takststørrelser taget udgangspunkt i, 
at model C, som giver det mest retvisende billede af den afledte 
regnvandsmængde, vil give et hus med et årligt vandforbrug på 110 m3 
nogenlunde samme samlede vandafledningsbidrag såvel før som efter 
indførelse af et regnvandsbidrag. Imidlertid vil anvendelse af samme takst 
give forskellige resultater i forskellige forsyninger, idet resultatet afhænger 
af forholdet mellem vandforbrug og arealer i den pågældende forsyning. 
Taksten i model C er på den baggrund fastsat til 5,00 kr/m2, idet denne takst 
giver en mindre stigning i Hørsholm og Aarhus og mindre lettelse i Skive.  
 
Taksten for model A og model B er fastsat således, at det samlede provenu 
fra regnvandsbidragene giver nogenlunde det samme for de tre modeller 
A/D, B og C. På den baggrund er taksten i model A fastsat til 900 kr/800 m2 
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grundareal, og taksten i model B fastsat til 3,50 kr/m2 befæstet areal. I 
sidste ende kan taksten, hvis det vælges at indføre regnvandsbidrag, 
tilpasses forholdene i den enkelte forsyning. Det afgørende for, hvor stor 
ændringen er for den enkelte ejendom, er, hvor stort forholdet mellem 
vandforbruget og det areal, der beregnes regnvandsbidrag af, er i forhold til 
forholdet mellem vandforbrug og areal for forsyningen som helhed. 
 
En takst på 5,00 i model C kr/m2 vil dække ca. 25 % de samlede 
omkostninger i Skive Vand og dækker således de variable omkostninger og 
halvdelen af de faste omkostninger, jf. det ovenfor beskrevne, hvis det 
antages, at fordelingen mellem de forskellige omkostningstyper svarer til 
omkostningsfordelingen, der er vist i afsnit 3.2.1 og bilag 7. I Hørsholm 
Vand og Aarhus Vand skulle taksten for model C derimod være ca. 10,00 
kr/m2, hvis den skulle dække samme andel af de samlede omkostninger. 
Taksten på 5,00 kr/m2 i disse to forsyninger dækker således en mindre 
andel af regnvandsomkostningerne end i Skive Vand.  
 
Hvorvidt dette niveau også give tilstrækkeligt økonomisk incitament til, at en 
væsentlig andel af ejendommene vil håndtere regnvandet lokalt, kan ikke 
konkluderes ud fra den tilgængelige viden, jf. afsnit 5.7.1. 
 
Lokal håndtering af regnvand kan på længere sigt give besparelser for 
spildevandsforsyningen, sammenlignet med hvis kloaksystemet i stedet for 
blevet opdimensioneret. I beregningseksemplerne er dog regnet med det 
samme samlede provenu i før-situationen og i efter-situationen.  
 
Der er ikke i beregningseksemplerne foretaget en vurdering af de 
samfundsøkonomiske forhold.  
 
Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet og borgerne 
De økonomiske konsekvenser for alle fire modeller består i en omfordeling 
af vandafledningsbidraget, således at der indføres særskilt betaling for 
afledning af regnvand, mens kubikmetertaksten, der er baseret på 
vandforbruget, til gengæld - alt andet lige - vil falde.  
 
For virksomheder og grundejere, der etablerer et anlæg til alternativ 
afledning af regnvand, vil omkostningerne bestå af udgifter til hhv. 
etablering, drift og vedligeholdelse af anlægget fratrukket hel eller delvis 
betaling for afledning af regnvandet. Dertil kommer, at grundejerne 
modtager en evt. tilbagebetaling af op til 40 procent af tilslutningsbidraget, 
svarende til ca. 22.400 kr. (pr. påbegyndt 800 m2 grundareal for 
virksomheder). 
 
I de viste eksempler ses alene på, hvilke konsekvenser indførelse af et 
regnvandsbidrag vil have for den enkelte brugers samlede 
vandafledningsbidrag (vandforbrugsafhængigt bidrag plus evt. 
regnvandsbidrag). Der er således ikke medregnet brugernes omkostninger 
til etablering, drift og vedligeholdelse af lokale regnvandsanlæg.  
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Omkostninger ved etablering af en faskine vurderes at ligge i omegnen af 
10-20.000 kr. for villakvarterer. Etableres i stedet et forsinkelsesbassin 
ligger prisen i omegnen af 30-40.000 kr. (DANVA/COWI, 2009). Ved 
medregning af samtlige omkostninger i forbindelse med etablering af en 
faskine på egen grund vurderes prisen af kunne beløbe sig til op til 60.000 
kr. (COWI, 2011). Andre regnvandsløsninger, der ikke kræver 
gravearbejder mv., kan etableres for væsentlig lavere beløb. Ved beregning 
af brugernes omkostninger til egne anlæg bør der også tages hensyn til 
anlæggenes levetider. For andre ejendomstyper kan der være tale om 
andre priser end de nævnte. 
 
De procentmæssige ændringer i det samlede vandafledningsbidrag i forhold 
til i dag ses af figurerne 9-14 for eksempelforsyningerne i Skive Vand, 
Hørsholm Vand og Aarhus Vand. 
 
I Skive Vand er der indført et fast bidrag, mens der ikke er indført fast bidrag i 
Hørsholm Vand og Aarhus Vand. For Skive er det faste bidrag omregnet til en 
kubikmetertakst.  
 
Ændringerne er for boliger vist for forskellige vandforbrug og en 
grundstørrelse på 800 m2, dog er der for lejligheder beregnet en 
grundstørrelse pr. lejlighed ud fra forholdene i den enkelte forsyning30.  
 
Ændringerne for erhvervsejendomme er vist for forskellige kombinationer af 
vandforbrug og grundstørrelser i den pågældende forsyning. Ændringerne 
er vist for de pågældende ejendomstyper, både i en situation, hvor 
ejendommen er tilsluttet med regnvand og dermed betaler regnvandsbidrag, 
og i en situation, hvor ejendommen ikke er tilsluttet med regnvand og 
dermed ikke betaler regnvandsbidrag. Den virkelige befæstelsesgrad vil 
typisk være mindre for store erhvervsgrunde end for mindre grunde. For 
store erhvervsgrunde er ændringerne derfor også vist for en lavere 
befæstelsesgrad (10%) end den, der standardmæssigt er anvendt for 
erhvervsejendomme i beregningerne (50 %).  
 
Generelt er grundarealet meget stort for landbrugsejendomme, men disse 
er typisk ikke befæstet i nævneværdig grad. I beregningerne er derfor 
forudsat, at grundarealet for landbrugsejendomme er 800 m2.  
 
Forudsætningerne for beregningerne fremgår af bilag 5. 
 
I alle tilfælde forudsættes, at det øvrige spildevand 
(husholdningsspildevand, industrispildevand m.v.) er tilsluttet, og at der 
dermed betales det almindelige vandafledningsbidrag – med eller uden fast 
bidrag som beskrevet ovenfor.   
 
Erhvervsejendomme spænder over industri, forretninger, institutioner, 
skoler, hospitaler m.v. 
 

                                                 
30 Der er taget udgangspunkt i et vandforbrug pr lejlighed på 70 m3 pr. år. 
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Generelt vil indførelse af et regnvandsbidrag medføre en omfordeling af betalingen. De to 
forbrugergrupper, der generelt vil opnå lettelser, er 1) forbrugere, der afkobler eller har 
afkoblet regnvandet 2) forbrugere, der har et stort vandforbrug i forhold til det areal, der 
anvendes til beregning af regnvandsbidraget. Arealet, der anvendes ved beregningen, 
afhænger af, hvilken model der anvendes, jf. de ovenfor beskrevne modeller.   
 
De forbrugere, der vil opleve stigninger i det samlede vandafledningsbidrag, er forbrugere, 
der har et lille vandforbrug i forhold til det areal, der anvendes til beregning af 
regnvandsbidraget.  
 
For meget store vandforbrugere vil lettelsen i det kubikmeterafhængige 
vandafledningsbidrag således overstige regnvandsbidraget, selvom virksomheden ligger 
på en relativt stor grund. For virksomheder med et mindre vandforbrug vil betydningen af 
størrelsen af det areal, der anvendes ved beregning af regnvandsbidraget, få relativt større 
betydning, idet lettelsen i det kubikmeterafhængige vandafledningsbidrag - på grund af det 
mindre vandforbrug - ikke vil kunne opveje stigningen som følge af betaling af et 
regnvandsbidrag. 
 
For boliger, der har tilsluttet regnvand, ses tilsvarende, at småforbrugere generelt vil 
opleve en stigning, mens boliger med et større vandforbrug vil opleve et fald. En atypisk 
størrelse af det areal, der anvendes ved beregning af regnvandsbidraget, vil dog give 
andre resultater. Således vil en bolig med et lille vandforbrug, der også har et lille areal, i 
visse tilfælde kunne opnå en lettelse. Tilsvarende vil boliger med større vandforbrug i visse 
tilfælde opleve en stigning, hvis arealet også er stort.  
 
I Skive er den variable takst 30,09 kr./m3, og der opkræves et fast bidrag på 
625 kr. pr. stik. Det faste bidrag er omregnet til en kubikmetertakst på 4,84 
kr./ m3, hvilket giver en samlet kubikmetertakst på 34,93 kr./m3. Ses der på 
resultaterne for Skive, vil boliger i hus med et meget lille vandforbrug (20 
m3) og lejligheder med et tilsvarende vandforbrug ved alle tre modeller 
opleve en stigning i det samlede vandafledningsbidrag i forhold til i dag, hvis 
regnvandet er tilsluttet kloak. For 20-m3 -boligen i hus er stigningen noget 
større ved model A/D (ca. 100 %) end ved de to andre modeller (40-50 %). 
Ved model A/D vil endvidere et 70 m3-hus opleve en lille stigning (ca. 10 %), 
hvis det har regnvand tilsluttet. I alle andre tilfælde vil der være en lettelse. 
Størst lettelse oplever de boliger, der ikke har tilsluttet regnvandet. De vil 
alle opleve en lettelse på ca. 25 % ved alle tre modeller.  De resterende 
boliger, der har tilsluttet regnvandet, vil opleve en lettelse på 10-15 %. 
Stigningerne for småforbrugere vil i virkeligheden være mindre i denne 
forsyning, idet der i dag er indført fast bidrag. 
 
Erhvervsejendomme, der har tilsluttet regnvandet og har en stor grund i 
forhold til vandforbruget, vil opleve en stigning. Især ved model B og C er 
stigningerne store. Hvis de har en standardmæssig befæstelsesgrad (50 
%), vil stigningerne for ejendomme med meget store grundarealer være 
omkring 300-600 %. Hvis den virkelige befæstelsesgrad er lavere end den, 
der standardmæssigt er regnet med, vil model B og C give lavere stigninger 
(på figur benævnt ”lav befæstelsesgrad”). For de to ejendomme med meget 
store grundarealer ses i stedet stigninger på 75-100 % ved model B og C, 
mens model A er uafhængig af befæstelsesgraden og derved vil resultere i 
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samme stigning, selvom befæstelsesgraden er lille. Ved model D vil det 
være muligt at vælge en mindre afledningsret end den standardmæssige, 
som indgår i beregningen (2 liter pr. sek. pr. ha). De øvrige ejendomme, 
dvs. ejendomme med en lille grund i forhold til vandforbruget samt alle 
ejendomme, der ikke har tilsluttet regnvand, vil opleve en lettelse på ca. 25 
%. 
 
I Hørsholm, hvor der opkræves en kubikmetertakst på 35,63 kr./m3 og ikke 
er indført fast bidrag, ses for boligers ved kommende en stigning på ca. 50-
100 % ved alle tre modeller for et 20 m3 hus, der er tilsluttet med regnvand, 
Størst er stigningen ved model A (ca. 110 %), mens den ved model B og C 
er ca. 50 %. Endvidere ses en stigning på 10-20 % for en 20 m3 –lejlighed, 
der er tilsluttet med regnvand, og for et 70 m3 hus, der er tilsluttet,samt en 
meget lille stigning for et 110 m3-hus, der er tilsluttet.  Alle andre 
boligkategorier, såvel tilsluttede som ikke-tilsluttede, vil opleve en lettelse på 
op til ca. 15 %.  
 
Ses der på erhvervsejendomme vil disse, som i Skive, opleve stigninger, 
hvis de har en stor grund i forhold til vandforbruget og er tilsluttet kloak med 
regnvand. Her ses stigninger på op til ca. 2.000 %. Største stigninger ses 
ved model B og C, hvis der regnes med en standardmæssig 
befæstelsesgrad på 50 %. Hvis der regnes med en befæstelsesgrad på 10 
%, bliver stigningerne ved model B og C op til ca. 400 %. De øvrige 
ejendomme, dvs. ejendomme med en lille grund i forhold til vandforbruget 
samt alle ejendomme, der ikke har tilsluttet regnvand, vil opleve en lettelse 
på ca. 25 %. 
 
I Aarhus, hvor der opkræves en kubikmetertakst på 25,68 kr./m3 og ikke er 
indført fast bidrag, ses der for boligers vedkommende stigninger for et hus, 
der har tilsluttet regnvand, uanset vandforbrugets størrelse. Dog ses en 
mindre lettelse ved model B og C for et 250 m3-hus. Stigningerne er størst 
for 20 m3-huset, hvor der ses en stigning på omkring 80-160 %. Den største 
stigning ses ved model A, hvor den for et 20 m3-hus er ca. 160 %. Ved 
model B og C er stigningen ca. 80-100 %. Endvidere ses en stigning på 5-
10 % for en 20 m3 –lejlighed, der er tilsluttet med regnvand,  Alle andre 
boligkategorier, såvel tilsluttede som ikke-tilsluttede, vil opleve en lettelse på 
op til ca. 10 %.  
 
Ses der på erhvervsejendomme vil disse, som i de to andre forsyninger, 
opleve stigninger, hvis de har en stor grund i forhold til vandforbruget og er 
tilsluttet kloak med regnvand. Her ses stigninger på op til ca. 450 %. Største 
stigninger ses ved model B og C, hvis der regnes med en standardmæssig 
befæstelsesgrad på 50 %. Hvis der regnes med en befæstelsesgrad på 10 
%, bliver stigningerne ved model B og C op til ca. 60 %. De øvrige 
ejendomme, dvs. ejendomme med en lille grund i forhold til vandforbruget 
samt alle ejendomme, der ikke har tilsluttet regnvand, vil opleve en lettelse 
på ca. 10 % 
 
 
  



106 

 
 
 
 

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

20
 m

3-
hu

s t
ils

lut
te

t

20
 m

3-
hu

s i
kk

e 
tils

lut
te

t

20
 m

3-
lej

lig
he

d 
tils

lut
te

t

20
 m

3-
lej

lig
he

d 
ikk

e 
tils

lut
te

t

70
 m

3-
hu

s t
ils

lut
tte

t

70
 m

3-
hu

s i
kk

e 
tils

lut
te

t

70
 m

3-
lej

lig
he

d 
tils

lut
te

t

70
 m

3-
lej

lig
he

d 
ikk

e 
tils

lut
te

t

11
0 

m
3-

hu
s t

ils
lut

te
t

11
0 

m
3-

hu
s i

kk
e 

tils
lut

te
t

11
0 

m
3-

lej
lig

he
d 

tils
lut

te
t

11
0 

m
3-

lej
lig

he
d 

ikk
e 

tils
lut

te
t

25
0 

m
3-

hu
s t

ils
lut

te
t

25
0 

m
3-

hu
s i

kk
e 

tils
lut

te
t

Æ
n

d
ri

n
g

 i
 f

o
rh

o
ld

 t
il

 e
ks

is
te

re
n

d
e 

s
it

u
a

ti
o

n

A: 900 kr/800 m2 grundareal
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C: 5,00 kr/m2 reduceret tilsluttet areal

Skive Vand

Årligt vandforbrug 
 

 
Figur 9: Procentmæssige ændringer for boliger i Skive Vand, når der indføres regvandsbidrag, 
beregnet i forhold til den eksisterende situation, hvor det faste bidrag er omregnet og lagt til 
kubikmetertastaksten.  
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Figur 10: Procentmæssige ændringer for erhverv m.v.i Skive Vand, når der indføres 
regnvandsbidrag, beregnet i forhold til den eksisterende situation, hvor det faste bidrag er omregnet 
og lagt til kubikmetertaksten.  
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Hørsholm Vand
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A: 900 kr/800 m2 grundareal

B: 3,50 kr/m2 befæstet areal

C: 5,00 kr/m2 reduceret tilsluttet areal

 
Figur 11: Procentmæssige ændringer for boliger i Hørsholm Vand, når der indføres 
regnvandsbidrag, beregnet i forhold til den eksisterende situation, hvor der ikke er indført fast 
bidrag.  
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Figur 12: Procentmæssige ændringer for erhverv m.v. i Hørsholm Vand, når der indføres 
regnvandsbidrag, beregnet i forhold til den eksisterende situation, hvor der ikke er indført fast 
bidrag. 
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B: 3,50 kr/m2 befæstet areal

C: 5,00 kr/m2 reduceret tilsluttet areal

I Figur 13: Procentmæssige ændringer for boliger i Aarhus Vand, når der indføres 
regnvandsbidrag, beregnet i forhold til den eksisterende situation, hvor der ikke er indført fast 
bidrag.  
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Figur 14: Procentmæssige ændringer for erhverv m.v. i Aarhus Vand, når der indføres 
regnvandsbidrag, beregnet i forhold til den eksisterende situation, hvor der ikke er indført fast 
bidrag. 
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I tabel 10-14 ses vandafledningsbidraget i kr. før og efter indførelse af regnvandsbidrag for 
udvalgte ejendomstyper. For at gøre det muligt at sammenligne tallene for de forskellige 
forsyninger er der anvendt standardiserede erhvervsejendomme, som ikke nødvendigvis 
findes i forsyningerne.  
 
Bilag 5 viser vandafledningsbidraget i kr. for alle de ejendomstyper, der er illustreret i 
figurerne 9-14.  
 
 
Tabel 10: Det samlede vandafledningsbidrag (kr.) før og efter indførelse af regnvandsbidrag for 
eksempelforsyningerne for en bolig i hus med et vandforbrug på 20 m3/år. 

 

 
Tilsluttet 
regnvand 

Nuværende 
pris Model A/D Model B 

 
 
Model C 

x 699 1.407 1.072 991 

Skive Vand  699 507 512 511 

x 713 1.511 1.188 1.112 

Hørsholm Vand  713 611 628 632 

x 514 1.359 1.017 936 

Aarhus Vand  514 459 457 456 

 
 
Tabel 11: Det samlede vandafledningsbidrag (kr.) før og efter indførelse af regnvandsbidrag for 
eksempelforsyningerne for en bolig i hus med et vandforbrug på 110 m3/år, 

 

 
Tilsluttet 
regnvand 

Nuværende 
pris Model A/D Model B 

 
 
Model C 

Skive Vand x 3.843 3.688 3.378 3.292 

  3.843 2.788 2.818 2.812 

Hørsholm Vand x 3.919 4.259 4.012 3.955 

  3.919 3.359 3.452 3.475 

Aarhus Vand x 2.825 3.426 3.071 2.987 

  2.825 2.526 2.511 2.507 

 
 
Tabel 12: Det samlede vandafledningsbidrag (kr.) før og efter indførelse af regnvandsbidrag for 
eksempelforsyningerne for en erhvervsejendom med et vandforbrug på 1.000 m3/år, et grundareal 
på 500 m2 og en befæstelsesgrad på 50 %, 

 

 
Tilsluttet 
regnvand 

Nuværende 
pris Model A/D Model B 

 
 
Model C 

Skive Vand x 34.934 25.910 26.495 26.910 

  34.934 25.348 25.620 25.565 

Hørsholm Vand x 35.630 31.098 32.260 32.589 

  35.630 30.536 31.385 31.589 

Aarhus Vand x 25.680 23.528 23.704 23.788 

  25.680 22.966 22.829 22.788 
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Tabel 13: Det samlede vandafledningsbidrag (kr.) før og efter indførelse af regnvandsbidrag for 
eksempelforsyningerne for en erhvervsejendom med et vandforbrug på 1.000 m3/år og et 
grundareal på 10.000 m2, 
 
  

Tilsluttet 
regnvand 

 
Befæstelses-
grad (%) 

Nuværende 
pris Model A/D Model B 

 
 
Model C 

x 50 34.934 36.598 43.120 45.565 

x 10 34.934 36.598 29.120 29.565 
 
Skive 
Vand   34.934 25.348 25.620 25.565 

x 50 35.630 41.789 48.885 51.589 

x 10 35.630 41.789 34.885 35.589 
 
Hørsholm 
Vand   35.630 30.536 31.385 31.589 

x 50 25.680 34.216 40.329 42.788 

x 10 25.680 34.216 26.329 26.788 
 
Aarhus 
Vand   25.680 22.966 22.829 22.788 

 
 
Tabel 14: Det samlede vandafledningsbidrag (kr.) før og efter indførelse af regnvandsbidrag for 
eksempelforsyningerne for en erhvervsejendom med et vandforbrug på 10.000 m3/år og et 
grundareal på 100.000 m2, 
 
  

Tilsluttet 
regnvand 

 
Befæstelses-
grad (%) 

Nuværende 
pris Model A/D Model B 

 
 
Model C 

x 50 349.339 365.978 431.202 455.648 

x 10 349.339 365.978 291.202 295.648 
 
Skive 
Vand   349.339 253.478 256.202 255.648 

x 50 356.300 417.859 488.846 515.895 

x 10 356.300 417.859 348.846 355.895 
 
Hørsholm 
Vand   356.300 305.359 313.846 315.895 

x 50 256.800 342.160 403.288 427.883 

x 10 256.800 342.160 263.288 267.883 
 
Aarhus 
Vand   256.800 229.660 228.288 227.883 

 
 
 
Administrative konsekvenser 
Model A. Regnvandsbidrag beregnet efter grundareal 
Modellen er administrativt forholdsvis enkel. Der kræves kun oplysninger 
om ejendommenes grundareal (kan indhentes ved angivelse af adresser 
eller bestilling af datakørsler i ESR – ejendomsstamregisteret), som så skal 
indgå i forsyningernes eksisterende registre.  
Spildevandsforsyningernes omkostninger til indhentning af ejendommenes 
grundareal kan overvæltes på brugerne via spildevandprisen Der vil som 
udgangspunkt være tale om en éngangsomkostning det første år, idet det 
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dog vil være vidt forskelligt, hvor meget tid forsyningerne skal anvende for 
at få disse oplysninger. 
 
 
Model B. Regnvandsbidrag beregnet efter det befæstede areal 
Modellen kræver, at det befæstede areal opgøres. Der kan være flere 
måder at gøre dette på. En relativt simpel form kan være gennem 
selvangivelser fra grundejerne, hvor de selv måler og oplyser det befæstede 
areal. Der kan også anvendes mere avancerede metoder, som f. eks. 
orthofoto eller satellitbaseret multispektral analyse samkørt med 
højdemodellen. De mere avancerede metoder vil kræve meget store 
omkostninger, men der vil alligevel være nogen usikkerhed i opgørelserne 
og derfor brug for et opfølgende manuelt arbejde til at vurdere 
befæstelsestyper m.v. og gennemgå fejl. Omkostningerne og fordelingen af 
disse vil helt afhænge af den metode, der vælges. Som udgangspunkt 
burde selvangivelsesmetoden være den metode, hvor den første 
registrering administrativt kræver mindst tidsanvendelse. Men muligvis også 
den metode, der kræver mest opfølgning for at undgå fejlregistrering. 
 
Samlet vurderes spildevandsforsyningens tidsanvendelse til registrering af 
arealer opgjort af grundejere og kontrolbesøg dog det første år at medføre 
en relativt stor byrde. Derimod vurderes den efterfølgende tidsanvendelse til 
opgørelse og kontrol af befæstede arealer i forbindelse med nybyggeri eller 
ved ændring af eksisterende byggeri ikke at blive voldsom stor. 
 
Spildevandsforsyningens udgifter til registrering og administration af 
ordningen vil kunne lægges på vandprisen. 
 
Det vil være hensigtsmæssigt, at der udarbejdes vejledning i, hvordan det 
befæstede areal kan opgøres, og hvordan registreringen kan foretages. 
Vejledning kan evt. udarbejdes af forsyningerne i samarbejde med DANVA, 
og vandforsyningernes omkostninger hertil kan ligeledes tillægges 
vandprisen.  
 
Model C. Regnvandsbidrag beregnet efter det reducerede tilsluttede areal 
I denne model gælder nogenlunde det samme som for model B omkring 
opgørelse af de befæstede arealer, blot skal der i model C også foretages 
fradrag for de befæstede arealer, hvor der ikke ledes til kloak. Opgørelse af 
tilsluttede arealer kan kun foretages ved konkret inspektion på 
ejendommene, idet det næppe kan forventes, at de nødvendige oplysninger 
kan findes i byggesagen. Vurdering af tidsforbrug kræver en nærmere 
vurdering, men skønnes overslagsmæssigt at udgøre et anseligt antal 
arbejdsdage inkl. registrering i registre. Igen vil det være hensigtsmæssigt, 
at der udarbejdes vejledning i, hvordan det tilsluttede areal opgøres, og da 
det i denne model vil være lidt mere kompliceret skønnes 
vejledningsarbejdet også at blive mere omfattende.  
 
Det gælder fortsat, at spildevandsforsyningernes omkostninger til opgørelse 
og kontrol af det tilsluttede befæstede areal, herunder vejledningsarbejde, 
kan overvæltes på brugerne via spildevandsprisen. 
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Model D. Regnvandsbidrag beregnet efter en afledningsret 
Denne ordning stiller krav til tekniske installationer, som forsyningerne bør 
stå for, og som bør have en indbygget kontrolanordning. Ordningen 
vurderes derfor ikke at have større økonomiske konsekvenser for hverken 
spildevandsforsyningerne eller det offentlige. Dette gælder særligt, hvis fx 
en ændret ledningsdimension indføres i takt med vedligeholdelse og 
renovering af kloaknettet. 
 
Spildevandsforsyningerne vil i visse tilfælde dog skulle bruge tid på en 
eventuel registrering og kontrol af den fysiske anordning, men da dette kun 
gælder i forhold til en mindre del af brugerne skønnes omkostningerne at 
blive relativt mindre end i de øvrige modeller. Udgifterne skønnes at kunne 
overvæltes på den relevante brugergruppe via spildevandsprisen. 
 
Alle fire modeller 
Alle fire modeller kræver ændring af lov om betalingsregler for 
spildevandsforsyningsselskaber m.v. og ændring af de enkelte 
spildevandsforsyningers betalingsvedtægter. Taksten skal i forvejen 
godkendes årligt af kommunalbestyrelsen på lige fod med den årlige 
godkendelse af de øvrige takster.  
 
Offentlige ejendomme som skoler, plejehjem m.v. kan opleve såvel 
stigninger som reduktion i vandafledningsbidraget afhængigt af vandforbrug 
og grundstørrelse m.v. 
 
Model B og C forventes at medføre en ændring i register- og 
datalovgivning, evt. planloven. 
 
Som det er fremgået af gennemgangen af alle 4 modeller, kan der blive tale 
om relativt store administrative byrder for både grundejere, virksomheder 
og det offentlige. De største omkostninger skønnes imidlertid at ligge i 
forbindelse med grundregistreringen i det første år. Det er vanskeligt på 
nuværende tidspunkt i processen at komme med mere præcise overslag 
over de forventede faktiske administrative konsekvenser, og det foreløbige 
beregningsgrundlag for udgifterne vil derfor hvile på meget grove skøn.  
 
Der kan tages udgangspunkt i, at der samlet er opgjort at være ca. 2,5 mio. 
ejendomme, der vil være omfattet af modellerne. Det er kun de 
ejendomme, hvorfra der afledes regnvand til kloak, der skal laves 
beregninger for. Idet ejendommene i øvrigt er vidt forskellige, vil det 
administrative arbejde derfor også være meget forskelliget fra ejendom til 
ejendom.  
 
Der skønnes samlet at være ca. 1,3 mio. boliger (private husstande), hvoraf 
der for en del dog kun skal opgøres tagarealer, mens andre også vil skulle 
have opgjort andre befæstede arealer, herunder f. eks. om der fra 
flisebelægninger ledes regnvand i kloakken. For de private ejendomme vil 
arbejdet med opgørelse af det befæstede areal kunne udføres af ejeren 
selv. 
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For erhvervene kan det være mere vanskeligt at opgøre de befæstede 
arealer, hvorfra der afledes regnvand til kloak, men der vil dog også være 
erhvervsejendomme, hvor det vil være relativt enkelt, f.eks. hvis grundene 
er 100 procent befæstede. Ejendomsforeningen Danmark har vurderet, at 
opgørelse for erhvervsejendomme kan tage op til 6 timer pr. ejendom og 
ca. 4 timer i gennemsnit.  
 
De administrative byrder vil være mindst ved blot at skulle indhente 
oplysninger i ejendomsstamregisteret (model A), men her vil der alligevel 
også skulle bruges tid på kontrol og opdatering og vedligeholdelse af data.  
 
Der vil være øgede administrative opgaver for vandselskaberne fx i 
forbindelse med opdatering og kontrol. Oplysninger fra ejendomme skal 
registreres i en database, hvilket kan nødvendiggøre en ændring af 
eksisterende databaser hos forsyningen, hvis forsyningen skal forestå 
registreringen. Derudover vil takstblade skulle revideres, ligesom der skal 
foretages tilsyn, fx via stikprøver.  
 
For model D, der baserer sig på en ændret teknisk installation, som evt. 
foretages af spildevandsforsyningerne, er det ikke relevant at opgøre 
tidsanvendelse hos grundejerne.  
 
Det forudsættes endvidere, at der udarbejdes en vejledning, som beskriver 
reglerne mere indgående, og som i betydelig grad kan lette arbejdet for 
både private og erhverv i forbindelse med opgørelse af befæstede arealer. 
 
Borgere og erhvervslivet 
De administrative konsekvenser for borgere og virksomheder vil være 
knyttet til valg af model. Model A og D skønnes ikke at have administrative 
byrder for forbrugerne, mens de administrative byrder i forbindelse med 
model B og model C vil afhænge af hvilken metode, der vælges for 
opgørelse af befæstet areal. Selvangivelsesmetoden vil pålægge borgere 
og virksomheder en administrativ forpligtelse, men der skønnes ikke at 
være væsentlige omkostninger forbundet med indrapportering af de 
befæstede arealer. Vandselskabernes omkostninger til administration vil 
kunne pålægges vandpriserne. 
 
Miljømæssige konsekvenser 
De miljømæssige konsekvenser vil afhænge af, i hvilket omfang der 
tilskyndes til eller stilles krav om alternativ afledning. En obligatorisk ordning 
forventes således at give anledning til øget udbredelse af lokale 
regnvandsløsninger i forhold til en frivillig ordning.  
 
Alt andet lige vil afledning af mindre regnvand til spildevandsforsyningerne 
medføre færre oversvømmelser fra afløbssystemer, mindre udledninger af 
opspædet spildevand og mindre hydraulisk belastning af renseanlæggene 
med deraf følgende mere effektiv rensning af spildevandet, mindre risiko for 
slamflugt, og et mindre energiforbrug, da en mindre mængde vand skal 
pumpes gennem kloaksystemet og renses på renseanlægget.  
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Indførelse af et regnvandsbidrag vil medføre et lavere variabelt 
vandafledningsbidrag, og vil have en negativ betydning for incitamentet til 
vandbesparelser jf. afsnit 3.73.6. Omvendt kan indførelse af et 
regnvandsbidrag betyde øget fokus på miljøteknologiske løsninger til 
alternativ anvendelse af regnvand. 
 
Øget udbredelse af lokal nedsivning vil fremme grundvandsdannelsen, men 
kan også give anledning til lokale oversvømmelser af haver m.v. Det er 
endvidere vigtigt at være opmærksom på risikoen for grundvandsforurening, 
fx hvis jorden er forurenet, eller ved nedsivning fra parkeringspladser. 
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5.8. Vejbidrag 
Der analyseres en model for ændret opkrævning af vejbidrag, som kan øge 
incitamentet til alternativ afledning af vejvand for kommunale veje. Modellen 
forudsætter en ændring af det nuværende beregningsprincip for betaling af 
vejbidrag for kommunale veje og private fællesveje. Det nuværende vejbidrag 
for kommunale veje betales i dag ud fra en fast procentdel af forsyningens 
kloakanlægsomkostninger (maksimalt 8 procent). For at øge incitamentet til 
alternativ afledning af vejvand kan denne beregningsmetode ændres, således 
at den i stedet bliver opgjort ud fra vejarealet, som bedre afspejler de faktiske 
regnmængder, som afledes fra kommunale veje og private fællesveje. 
 
Den foreslåede model medfører ikke øgede omkostninger til vejbidrag for 
hverken stat eller kommuner. Modellen beregner prisen for afledning pr. m2 
vejareal ud fra de variable omkostninger ved behandling af regnvand fra 
forsyningen. Hvis de faste omkostninger blev medtaget, ville omkostningerne 
for kommunale veje og private fællesveje stige fra det nuværende niveau. Da 
udvalgets kommissorium forudsætter, at modellerne ikke må give anledning til 
offentlige merudgifter, medtages de faste omkostninger ikke i modellerne. Det 
indebærer, at modellen, hvorefter der beregnes vejbidrag, ikke er kostægte.  
 
Efter gældende regler betaler såvel statsveje som kommunale veje og 
private fællesveje et årligt vejbidrag. Der henvises til afsnit 3.3.7. 

5.8.1. Vejdata 

Den samlede vejlængde udgjorde pr. 1. januar 2010 3.787 km statsveje og 
73.574 km kommuneveje. Længden af de private fællesveje skønnes til 
15.000 km. Den samlede længde af kommuneveje og private fællesveje 
skønnes således til i alt ca. 89.000 km.  
 
Hovedparten af statsvejene er beliggende uden for byerne, og det er derfor 
kun en lille del af statsvejene, der afleder til spildevandsforsyningerne. 
Statsvejenes samlede befæstede areal på landsplan er af Vejdirektoratet 
opgjort til ca. 56 mio. m2. Det skønnes, at maksimalt 5 % af statsvejene er 
tilsluttet spildevandsforsyningerne, hvorved det befæstede areal fra 
statsveje, der er tilsluttet spildevandsforsyningerne udgør maks. 2,8 mio. 
m2. Det skønnes, at den gennemsnitlige befæstede vejbredde for 
kommuneveje og private fællesveje er 6 meter, og at 80 % af disse veje er 
tilsluttet spildevandsforsyningen, hvorved det befæstede areal for disse 
veje skønnes til 426 mio. m2.  
 
Det samlede vejareal, der er tilsluttet spildevandsforsyningerne, skønnes 
dermed til ca. 430 mio. m2. Den altovervejende del af vejvandet, der afledes 
til spildevandsforsyningerne, kommer fra kommuneveje og private 
fællesveje.  
 
Det skønnes, at vejvand udgør omkring 45 % af den samlede 
regnvandsmængde, der afledes fra befæstede arealer.  
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Landsgennemsnittet for den årlige nedbør (normal 1961-90) er 712 mm. 
Den fremtidige årsnedbør på mellemlangt sigt forventes at være 790 mm. 
Det svarer til en afledt mængde på 0,57 m3 pr. m2 reduceret befæstet areal 
(baseret på normalnedbøren) stigende til 0,63 m3 pr. m2 reduceret befæstet 
areal i fremtiden31. 

5.8.2. Vejbidrag 

Med henblik på at vurdere, hvad størrelsesordenen af et kostægte 
betalingsniveau for veje er, kan der foretages forskellige 
overslagsberegninger.  
 
Spildevandsforsyningernes samlede omkostninger på landsplan vurderes 
at udgøre ca. 8 mia. kr. årligt ekskl. moms. Dette vurderes at være et 
realistisk skøn.  
 
Det fremgår af afsnit 5.7.1, at det er vurderet, at de variable og faste 
omkostninger til regnvand udgør henholdsvis 6 % og 37 % af de samlede 
omkostninger i en spildevandsforsyning. Hvis betalingen skal være 
kostægte, bør de samlede regnvandsbidrag, dvs. de samlede 
regnvandsbidrag for boliger og erhverv og vejbidrag, således svare til 43 % 
af den samlede betaling til spildevandsforsyningen. Det giver en samlet 
betaling for vejvand på ca. 1,5 mia. kr. årligt32. Hvis betalingen for vejvand 
alene skal dække vejenes andel af de variable omkostninger, giver det en 
samlet betaling for vejvand på 220 mio. kr. Disse beløb svarer til 
henholdsvis ca. 3,6 kr. pr. m2 befæstet areal og ca. 0,5 kr. pr. m2 befæstet 
areal33. De nævnte beløb er ekskl. moms. 
 
Det bemærkes, at forudsætningerne i ovenstående hviler på forholdsvist 
grove skøn over regnmængder, arealer mv., hvorfor beregningerne er 
forbundet med betydelig usikkerhed. En beslutning om ændring af 
beregningsmetode for vejbidrag forudsætter, at beregningerne yderligere 
kvalificeres.  

5.8.3. Statsveje 

For statsveje beregnes vejbidraget efter de gældende regler efter en 
vandmængde på 0,12 m3 vand pr. m2 matrikulært grundareal for den 
vejstrækning, hvorfra spildevandet tilledes spildevandsforsyningen.  
 
Det skønnes, at det befæstede areal for statsveje udgør ca. 50 % af det 
matrikulære areal. Det indebærer, at der med det gældende 
betalingsprincip betales for ca. 0,24 m3 vand pr. m2 befæstet areal, 
svarende til ca. 6 kr. pr. m2 befæstet areal ekskl. moms, hvis der regnes 
med en takst på 26,40 kr./m3 ekskl. moms svarende til 33 kr./m3 inkl. moms, 

                                                 
31 Der er regnet med en hydrologisk reduktionsfaktor på 0,80. Den hydrologiske 
reduktionsfaktor angiver den del af nedbørsmængden fra befæstede arealer, som 
afledes til kloaksystemet. 
32 Det er forudsat, at vejvand udgør 45 % af den samlede regnvandsmængde, jf. afsnit 5.8.1. 
33 Beregnet ud fra et samlet befæstet areal på 430 mio. m2, jf. afsnit 5.8.1. 
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som skønnes at være en gennemsnitstakst. Ifølge Transportministeriet 
havde Vejdirektoratet i 2010 udgifter til afvandingsbidrag på 31 mio. kr.  

5.8.4. Kommunale veje og private fællesveje 

For kommunale veje og private fællesveje beregnes der hvert år et 
vejbidrag på maks. 8 % af spildevandsforsyningens udgifter til 
kloakanlæggene det pågældende år. Bidraget er således ikke - som 
bidraget for statsveje - baseret på en afledt vandmængde, men er relateret 
til anlægsudgiftsniveauet i spildevandsforsyningen.  
 
Bidraget beregnes som en procentdel på maks. 8 % af alle udgifter til 
kloakanlæg, dvs. alle anlægsudgifter i kategorien ”transport”, jf. afsnit 3.2.2. 
Af afsnit 3.2.2 kan udledes, at disse udgifter på landsplan udgør 44 % af 
spildevandsforsyningernes omkostninger34, hvilket giver et maksimumbeløb 
på 281 mio. kr. årligt, hvis lovens maksimum-procent anvendes. Dette 
beløb er af samme størrelsesorden som vejenes andel af de faktiske 
variable omkostninger, der er opgjort til 220 mio. kr., jf. afsnit 5.8.2.  
 
Vejenes andel af de faktiske variable omkostninger svarer til, at der 
anvendes en procentsats på ca. 6 % ved beregning af vejbidrag efter de 
gældende regler for beregning af vejbidrag for kommunale veje og private 
fællesveje, hvis der anvendes de samme forudsætninger som i 
ovenstående afsnit. 
 
Model for ændret beregningsprincip  
Hvis det ønskes at lade princippet for beregning af vejbidrag for kommunale 
veje og private fællesveje følge princippet for statsveje, kan det ændres til 
et afregningsprincip, der er baseret på den afledte vandmængde.  
 
Hvis der anvendes samme afregningsprincip og samme vandmængde pr. 
m2, som i dag anvendes efter de gældende regler for beregning af vejbidrag 
for statsveje, dvs. 0,12 m3 vand pr. m2 matrikulært areal, vil det for 
kommunale veje og private fællesveje give et samlet beløb på ca. 1,3 mia. 
kr. ekskl. moms, hvis der regnes med en takst på til 26,40 kr./m3 ekskl. 
moms svarende til 33 kr./m3 inkl. moms, og hvis det forudsættes, at det 
matrikulære areal svarer til det befæstede areal.  
 
Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet og borgere 
De økonomiske konsekvenser for erhvervslivet og borgere vil afhænge af, 
hvor meget veje betaler i vejbidrag. Hvis beregningsprincippet for 
kommuneveje og private fællesveje ændres til et princip, hvorefter der 
betales efter en fastsat vandmængde pr. m2, men med et uforandret samlet 
provenu, vil der ikke være økonomiske konsekvenser for staten og 
kommunerne. 
 
Økonomiske konsekvenser for det offentlige  

                                                 
34 DANVA har opgjort, at nyinvesteringer og reinvesteringer udgør 53 % af de 
samlede udgifter, og at udgifter til transport udgør 82 % af de samlede udgifter til 
investeringer. 
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Hvis beregningsprincippet for kommuneveje og private fællesveje ændres 
til et princip, hvorefter der betales efter en fastsat vandmængde pr. m2, men 
med et uforandret samlet provenu, vil der ikke være økonomiske 
konsekvenser for staten og kommunerne.  
 
Administrative konsekvenser 
 
Det offentlige 
For staten vil der ikke være administrative konsekvenser, hvis det 
gældende beregningsprincip fastholdes.  
 
For kommunerne kan der være et administrativt arbejde med at opgøre 
arealet, hvis beregningsprincippet ændres. Da kommunerne har registreret 
vejlængderne for de kommunale veje, og da en del af de kommunale vejes 
arealer er opgjort, er det et spørgsmål om at opgøre eller skønne 
vejbredden for de resterende veje og evt. de private fællesveje. 
 
Borgere og erhvervslivet 
Der er ingen administrative konsekvenser for borgere og erhvervslivet. 
 
Miljømæssige konsekvenser 
Hvis princippet for beregning af vejbidraget for de kommunale veje og 
private fællesveje ændres til et arealafhængigt princip, kan det tilskynde til 
alternative afvandingsløsninger for vejvand, fx nedsivning eller udledning 
direkte til vandløb via egne ledninger. Det er vigtigt at være opmærksom på 
risikoen for grundvandsforurening ved nedsivning af vand fra veje. Det 
forudsættes, at evt. tilladelser til nedsivning og direkte udledning kun 
meddeles, hvis det er miljømæssigt forsvarligt. 
 
Hvis der indføres ændringer, hvorefter der sker omfordelinger mellem 
vejbidrag og det almindelige kubikmeterbidrag, kan det påvirke incitamentet 
til vandbesparelse. Der henvises til afsnit 4.2.1.  
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5.9. Justeret betalingsprincip 
Der er samtidig med vandsektorloven indført et justeret betalingsprincip 
med henblik på at gøre betalingen for meget vandforbrugende 
virksomheder, der ikke gør brug af kloaknettet, mere omkostningsægte. 
Bestemmelserne giver kommunalbestyrelsen mulighed for i 
spildevandsplanen at udpege områder i kommunen, hvor den samlede 
spildevandshåndtering opdeles i flere forskellige individuelt definerede 
forsyninger, og hvor kommunalbestyrelsen efter en konkret ansøgning 
herom er indstillet på at lade en ejendom tilslutte sig direkte til 
spildevandsrenseanlægget og dermed ikke anvende den pågældende 
forsynings ledningsnet.  
 
Herved er der mulighed for at indføre et justeret betalingsprincip, der 
indebærer, at ejendomme, der er tilsluttet spildevandsrenseanlægget 
direkte, alene betaler for brugen af forsyningens renseanlæg og ikke for 
ledningsnettet.  
 
For at gøre brug af det justerede betalingsprincip, er det et krav, at 
forsyningen skal være udskilt i to separate selskaber (Rens A/S og Kloak 
A/S), og at den pågældende ejendom for egen regning finansierer og 
vedligeholder en transportledning til spildevandsanlægget.  
 
Modellen forudsætter, at der ikke længere opretholdes et krav om opdeling 
af forsyningsvirksomheden i to selvstændige selskaber, hvilket kan 
resultere i et større brug af princippet fremover. Brugen af princippet er 
tidligere vurderet til at medføre betydelige reducerede omkostninger for de 
konkrete virksomheder, som gør brug af det, og øgede omkostninger for de 
resterende brugere i størrelsesordenen 10-30 procent. 

5.9.1. Enklere anvendelse 

En forenkling af anvendelsen af det justerede betalingsprincip kan indføres, 
ved ikke at stille krav om udskilning i to separate selskaber, men 
udelukkende stille krav om en regnskabsmæssig opdeling, som skal sikre, 
at hvile-i-sig-selv princippet stadig er gældende indenfor det enkelte 
område (rens og transport). Anvendelse af princippet kan endvidere gøres 
til en ret for virksomhederne. 
 
En regnskabsmæssig opdeling vil medføre, at det solidariske 
betalingsprincip ikke længere er gældende indenfor det enkelte 
spildevandsselskab. Reglerne om det justerede betalingsprincip blev 
vedtaget i forbindelse med vedtagelse af vandsektorloven og den 
tilhørende følgelovgivning i 2009. Det er her forudsat, at beslutningen om 
anvendelse af det justerede betalingsprincip træffes af 
kommunalbestyrelsen i forbindelse med vedtagelse af spildevandsplanen 
efter en samlet vurdering af de lokale forhold. En spildevandsplan skal 
indeholde oplysninger om afgrænsningen mellem de enkelte 
vandselskabers kloakeringsområder, hvorfor det vil fremgå af 
spildevandsplanen, hvor det justerede betalingsprincip anvendes. 
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Vedtagelse af en spildevandsplan forudsætter en offentlighedsfase inden 
den endelige plan vedtages. Hvis det ønskes, at beslutningen om 
anvendelse af det justerede betalingsprincip stadig træffes under de 
nævnte forudsætninger, bør der fastsættes regler der tilgodeser dette. 
 
For at begrænse de økonomiske byrder for de resterende brugere af 
forsyningen, kan det være relevant at indføre mulighed for, at virksomheder 
der gør brug af princippet evt. skal kompensere forsyningen for allerede 
udførte og planlagte investeringer i afløbssystemets kapacitet. 

5.9.2. Konsekvenser ved anvendelse mv. 

En forenkling af de nuværende regler for anvendelse af det justerede 
betalingsprincip kan medføre en lettere adgang, og dermed en større brug 
af princippet.  
 
Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet 
Det er tidligere vurderet, at en ejendom, der tilslutter sig direkte til 
spildevandsrenseanlægget, og alene skal betale for 
spildevandsrensningen, vil betyde, at meget vandforbrugende 
virksomheder kan opnå en betydelig besparelse i vandafledningsbidrag35. 
 
Det er tidligere også vurderet, at i det omfang den foreslåede mulighed 
bliver udnyttet, må de virksomheder, som ikke har mulighed for direkte 
tilslutning til spildevandsrenseanlægget, forvente øgede 
vandafledningsbidrag i størrelsesordnen 10-30 %.  
 
Økonomiske konsekvenser for borgerne 
De økonomiske konsekvenser for borgerne ved anvendelse af det 
justerede betalingsprincip er tidligere vurderet at medføre et øget 
vandafledningsbidrag i størrelsesordnen 10-30 %.  
 
Administrative konsekvenser 
En ændring i forhold til regnskabsmæssig opdeling vurderes at skulle 
foretages i vandsektorloven. Hvis det ønskes at videreføre regler om 
offentlighed m.v., jf. det ovenfor beskrevne, vurderes det, at der skal 
foretages ændringer af miljøbeskyttelsesloven.  
 
Det vurderes, at modellen vil medføre en mindre administrativ lettelse for 
forsyningsselskaberne, idet de ikke længere skal oprette selvstændige 
selskaber for at gøre brug af princippet. 
 

                                                 
35 Bemærkninger til forslag til Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om vandforsyning, lov 
om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. og forskellige andre love1 
(Konsekvenser af lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold). 
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5.10. Harmonisering hen mod vandforsyningsområdet 
Fra 1. januar 2010 er såvel vandforsyninger som spildevandsforsyninger 
blevet omfattet af vandsektorlovens prisloftsreguleringsbestemmelser og 
kommende benchmarking. Det er en del af vandsektorreformen, som har til 
formål at skabe gennemsigtighed og sammenlignelighed i vandsektoren, klar 
adskillelse af myndighed og drift, økonomisk regulering af sektoren og 
endelig et øget samspil med industri og forskningsverden. I 
lovbemærkningerne er der vurderet at være et effektiviseringspotentiale på 
mere end 1 mia. kr. 
 
Vandsektorloven omfatter for det første alle tidligere kommunale eller 
kommunalt ejede vandforsyninger og spildevandsforsyninger og indebærer, 
at disse skal omdannes til selvstændige vandselskaber, der drives i aktie- 
eller anpartsselskabsform. De kan dog fortsat godt være helt eller delvist 
kommunalt ejede, f. eks. hvis kommunerne har aktiemajoriteten i et selskab. 
Vandsektorloven omfatter for det andet andre vandselskaber, der leverer 
mindst 200.000 m3 vand. For begge kategorier gælder endvidere, at 
selskaberne forsyner eller har til formål at forsyne eller behandle og 
transportere vand til eller fra mindst 10 ejendomme. 
 
De nævnte vandselskaber er obligatorisk omfattet af vandsektorlovens 
bestemmelser, hvoraf de vigtigste er prisloftregulering og benchmarking samt 
lovens begrænsninger i forhold til at udføre tilknyttede aktiviteter. Herudover 
skal de betale et fast årligt beløb til Forsyningssekretariatet, som varetager 
arbejdet med fastsættelse af prislofter og måling af effektivitet gennem 
benchmarking. Andre vandselskaber kan vælge frivilligt at deltage i 
benchmarkingen, hvilket dog forudsætter, at de også betaler et fast årligt 
beløb til Forsyningssekretariatet. Idet benchmarkingundersøgelsen først 
udføres i løbet af 2011 er det endnu for tidligt at vurdere det faktiske 
effektiviseringspotentiale.  
 
Der er i dag i alt 305 selskaber omfattet af vandsektorloven. De fordeler sig 
på 131 private vandværker og 174 kommunalt ejede selskaber. Af de 
kommunalt ejede selskaber består de 20 selskaber af både vand- og 
spildevandsforsyninger. Der skal således udmeldes 325 prislofter af 
Forsyningssekretariatet, der finansieres af bidrag fra de 305 selskaber. 
 
Forsyningssekretariatet har i efteråret 2010 udmeldt prislofter for alle disse 
vandselskaber. Alle de omfattede vandselskaber har i denne forbindelse 
skullet foretage indberetning af reguleringsmæssige åbningsbalancer, 
baseret på opgørelse af pris- og levetider for de komponenter, der indgår i 
anlæggene, oplysninger om produktion og drift i 2003-05, over- eller 
underdækning, såkaldte 1:1-omkostninger, driftsomkostninger til miljø- og 
servicemål, nettofinansielle poster samt planlagte investeringer i 2010 og 
2011. 
 
Prislofterne udgør en maksimal ramme for de takster, der efterfølgende kan 
fastsættes, og som skal godkendes af kommunalbestyrelserne. 
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5.10.1. Betalingsmodel på vandforsyningsområdet 

På vandforsyningsområdet opkræves typisk et et fast årligt bidrag kombineret 
med et m3-afhængigt bidrag. Der kan desuden forekomme et 
tilslutningsbidrag, ofte benævnt anlægsbidrag, der f. eks. kan bestå af et 
hovedledningsbidrag, et forsyningsledningsbidrag samt et stikledningsbidrag. 
Herudover opkræves typisk en række særgebyrer (luknings-, 
genåbningsgebyr, aflæsningsgebyr, rykkergebyr m.v.). Hverken størrelsen 
eller typen af bidragene er lovreguleret. Der er dog stor forskel på, hvilke 
forskellige typer af takster, der anvendes af de forskellige selskaber. 
 
Såvel den m3 afhængige del som et evt. fast årligt bidrag er en del af det der i 
vandforsyningsloven ( § 53 stk. 1) betegnes driftsbidraget. Anlægsbidragets 
opdeling i hovedledningsbidrag, forsyningsledningsbidrag og 
stikledningsbidrag er beskrevet i vejledning 1 fra 1986 om vandværkstakster. 
DANVA anbefaler i sin anbefaling om vandværkstakster, at maks. 40 % af 
driftsomkostningerne opkræves som fast bidrag uanset at måske 90 % af 
omkostningerne er uafhængige af den leverede vandmængde. 
 
Selv om der med vandsektorloven er indført en ensartet prisloftregulering af 
såvel vandforsynings- som spildevandsforsyningsområdet, er der altså ikke 
en tilsvarende detaljeret lovreguleret betalingsmodel på 
vandforsyningsområdet som på spildevandsområdet. 
 
Harmonisering af betalingsreglerne 
Fordelene ved harmonisering af spildevandsreglerne med 
betalingsfastsættelsen for vandforsyningerne vil være, at selskaberne selv får 
mulighed for at fastsætte konkrete priser, som passer til de lokale forhold (fx 
øgede incitamenter til alternativ afledning). Det vil betyde, at det i højere grad 
bliver prisloftreguleringen og resultaterne af benchmarkingen der bliver 
styrende for organiseringen af vandsektoren med det formål at indhøste det 
store effektiviseringspotentiale. For de enkelte spildevandsselskaber vil en 
harmonisering betyde, at de er mere frit stillet i forhold til valg af 
betalingsmodeller, idet taksterne dog vil skulle godkendes af 
kommunalbestyrelsen. 
 
Ulemperne vil omvendt bestå i, at det med mindre lovregulering vil blive 
sværere at gennemføre en overordnet styring med henblik på gennemførelse 
af fælles kostægte betalingsprincipper.  
 
En række af de betalingsmodeller, der er skitseret i denne analyserapport vil 
forudsætte ny lovregulering, som ikke harmonerer med vandforsyningslovens 
noget større spillerum for valg af betalingsmodel. 
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6. Kobling af modeller 
Spildevandsudvalget har analyseret en række modeller til ændring af 
spildevandsbetalingsreglerne. Udvalget har i henhold til kommissoriet 
analyseret modeller, som medfører en øget grad af kostægte betaling samt 
øgede incitamenter til alternativ afledning af regnvand. Udvalget har i 
arbejdet taget udgangspunkt i princippet om ”forureneren betaler”, 
fastholdelse af incitament til vandbesparelser samt administrativt enkle regler. 
Udvalget har endvidere været opmærksom på, at modellerne ikke er med til 
at skabe barrierer for miljøteknologiske løsninger. 
 
De analyserede modeller kan betragtes som byggeklodser, og kan 
kombineres på forskellig vis, alt efter hvilke af ovennævnte hensyn, der 
ønskes tilgodeset. Udvalget har ikke forholdt sig til alle mulige 
sammensætninger. 
 
Da betalingen på spildevandsområdet er baseret på hvile-i-sig-selv princippet 
vil en øget grad af kostægte betaling, hvor nogle brugere opnår lettelser som 
hovedregel medføre stigninger for de resterende brugere.  
 
Det er vigtigt at understrege, at de følgende beskrivelser ikke er anbefalinger 
men faglige vurderinger af, hvilke konsekvenser forskellige 
sammensætninger af modeller kan tænkes at have. De beskrevne modeller 
skal endvidere ses i sammenhæng med gældende regler. 
 
Udvalget har analyseret følgende modeller: 
 

o Ændring af det faste bidrag 
o Trappemodel 
o Opdeling i transport- og rensetakst 
o Tilslutningsbidrag 
o Særbidrag, herunder renseklasser 
o Alternativ afledning af spildevand 
o Alternativ afledning af regnvand 
o Vejbidrag 
o Justeret betalingsprincip 
o Harmonisering hen mod vandforsyningsområdet 

 
Sammensætningen af følgende modeller er vurderet: 
 

1. Alternativ afledning af regnvand og Trappemodel 
2. Alternativ afledning af regnvand, Trappemodel og Fast bidrag 
3. Opdeling i transport og rensetakst og Særbidrag, herunder 

renseklasser  
4. Opdeling i transport og rensetakst, Særbidrag, herunder 

renseklasser og Alternativ afledning af regnvand 
 

1. Alternativ afledning af regnvand og Trappemodel 
For at øge graden af kostægte betaling kan alternativ afledning af regnvand 
suppleres med trappemodellen. Nedenstående figur illustrerer konsekvenserne 
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ved denne modelsammensætning for Aarhus Vand (resultaterne vil variere alt 
efter hvilken forsyning, der tages udgangspunkt i). 
 

Kobling af trappemodel og alternativ afledning model C
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Figur 21: Procentmæssige ændringer for ejendomme i Aarhus Vand ved 
kobling af trappemodel og alternativ afledning af regnvand model C. 
 
Ud fra analyserne kan det ses, at trappemodellen vil medføre lettelser for 
store vandforbrugere (erhverv), men stigninger for boliger. Ved at kombinere 
trappemodellen med alternativ afledning af regnvand vil erhverv generelt set 
opnå en yderligere lettelse pga. en endnu lavere kubikmetertakst, dog får 
mindre vandforbrugende virksomheder (1.000 m3/år) med en stor grund, som 
er tilsluttet kloak, stigninger.  
 
For boliger ses den største stigning for en bolig i hus med et lille vandforbrug, 
hvis den samtidig har tilsluttet regnvandet til kloakken. For en bolig i et hus, 
der har tilsluttet regnvandet, med et årligt vandforbrug på 20 m3 er stigningen 
ca. 100 %. Hvis samme bolig ikke har tilsluttet regnvandet, vil den opleve en 
meget lille stigning (3 %).  
 
Erhvervsejendomme med et stort vandforbrug vil opleve en lettelse på op til 
ca. 20 %. Disse erhvervsejendomme vil opnå en lettelse, uanset om de har 
tilsluttet regnvandet. Erhvervsejendomme med et årligt vandforbrug omkring 
1.000 m3 og grundstørrelser, der er store i forhold til deres vandforbrug, vil få 
stigninger på op til 70 %. Den største stigning ses for en erhvervsejendom 
med et årligt vandforbrug på 1.000 m3, en grund på 10.000 m2 og en 
befæstelsesgrad på 50 %. 
 
1.3 Administrative konsekvenser 
Alternativ afledning af regnvand forventes at medføre større administrative 
omkostninger for forsyningerne, som skal forestå opgaven og lægge 
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omkostningerne til vandprisen. Den administrative opgave vil dog variere 
væsentligt afhængigt af den valgte model. 
 
De administrative omkostninger for trappemodellen alene forventes at være 
meget lave, idet modellen bygger på eksisterende regler, som udbygges med 
en differentieret kubikmetertakst. 
 
1.4 Incitament til vandbesparelser 
Trappemodellen vil medføre en øget variabel takst for de brugere, som 
anvender under 500 m3/år. Alternativ afledning af regnvand vil, på grund af 
indførslen af et regnvandsbidrag, derimod medføre en lavere variabel takst 
for alle brugere. Når modellerne kombineres er det sandsynligt, at vandprisen 
samlet set vil falde til et lavere niveau end det nuværende, hvilket vil påvirke 
incitamentet til vandbesparelser i negativ retning jf. afsnit 3.6. 
 
For (erhvervsmæssige) brugere, som anvender over 500 m3/år vil den 
variable kubikmetertakst yderligere reduceres ved kombinationen af de to 
modeller. Dette vil påvirke incitamentet til vandbesparelser i negativ retning jf. 
afsnit 3.6. 
 

2. Alternativ afledning af regnvand, Trappemodel og Fast bidrag 
Ovenstående modelsammensætning kan suppleres med et fast bidrag, 
hvorefter konsekvenserne ændres yderligere. Nedenstående figur illustrerer 
konsekvenserne ved denne modelsammensætning for Aarhus kommune 
(resultaterne vil variere alt efter hvilken kommune, der tages udgangspunkt i). 
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Kobling af alternativ afledning af regnvand model C, trappemodel og fastbidrag
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Figur 22: Procentmæssige ændringer for ejendomme i Aarhus Vand ved 
kobling af alternativ afledning af regnvand, trappemodel model C og fast 
bidrag. 
 
Ved at kombinere trappemodellen og alternativ afledning af regnvand med et 
fast bidrag vil store vandforbrugere (erhverv) opnå en yderligere lettelse pga. 
en lavere kubikmetertakst. Mindre vandforbrugende virksomheder (1.000 
m3/år) med en stor grund, som er tilsluttet kloak, vil derimod få stigninger. 
Boliger vil generelt få stigninger. 
 
For boliger ses den største stigning for en bolig i hus med et lille vandforbrug. 
Den vil opleve en stigning, uanset om regnvandet er tilsluttet kloakken. For 
en bolig i et hus, der har tilsluttet regnvandet, med et årligt vandforbrug på 20 
m3, er stigningen på 275 %. Hvis samme bolig ikke har tilsluttet regnvandet, 
vil den opleve en lidt mindre stigning (knap 200 %).  
 
Erhvervsejendomme med et stort vandforbrug vil opleve en lettelse på op til 
ca. 30 %. Disse erhvervsejendomme vil opnå en lettelse, uanset om de har 
tilsluttet regnvandet. Erhvervsejendomme med et årligt vandforbrug omkring 
1.000 m3 og grundstørrelser, der er store i forhold til deres vandforbrug, vil få 
stigninger på op til ca. 75 %. Den største stigning ses for en erhvervsejendom 
med et årligt vandforbrug på 1.000 m3, en grund på 10.000 m2 og en 
befæstelsesgrad på 50 %. 
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2.1 Administrative konsekvenser 
Der henvises til afsnit 1.3 ovenfor. De administrative konsekvenser ved selve 
kombinationen af det faste bidrag vurderes at være meget lave, idet modellen 
bygger på eksisterende regler. 
 
2.2 Incitament til vandbesparelser 
Når alternativ afledning af regnvand og trappemodellen kombineres med et 
fast bidrag vil dette medføre en yderligere reduktion af den variable 
kubikmetertakst. Dette vil påvirke incitamentet til vandbesparelser i negativ 
retning jf. afsnit 3.6. 
 

3. Opdeling i transport og rensetakst og Særbidrag, herunder 
renseklasser 
Graden af kostægte betaling for opdeling i transport og rensetakst kan øges 
ved at sammensætte modellen med model for særbidrag, herunder 
renseklasser. Nedenstående figur illustrerer konsekvenserne ved denne 
modelsammensætning for Aarhus kommune (resultaterne vil variere alt efter 
hvilken kommune, der tages udgangspunkt i). 

Kobling af opdeling i transport- og rensetakst og særbidrag (50% reduktion i rensetakst)
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Figur 23: Procentmæssige ændringer for ejendomme i Aarhus Vand ved 
kobling af opdeling i transport- og rensetakst og særbidrag (50 % reduktion i 
rensetakst). 
 
Modellen vil samlet set medføre et fald for store forbrugere, mens boliger vil 
få øgede omkostninger.  
 
Boliger vil opleve en stigning på ca. 130 %, mens erhverv vil opnå lettelser på 
op til 150 %. Jo større vandforbrug, jo større lettelse. 
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3.3 Administrative konsekvenser 
Selve sammensætningen af de to modeller forventes ikke at medføre 
yderligere administrative omkostninger. Hvis særbidraget suppleres med et 
krav om yderligere dokumentation, vil de administrative omkostninger for 
forsyninger og virksomheder dog stige. 
 
3.4 Incitament til vandbesparelser 
Modelsammensætningen forventes at medføre en øget kubikmetertakst for 
de brugere, der anvender under 500 m3/år. Dette vil påvirke incitamentet til 
vandbesparelser i positiv retning jf. afsnit 3.6. 
 
For (erhvervsmæssige) brugere, som anvender over 500 m3/år, vil 
kubikmeterprisen falde fra det nuværende niveau, hvilket vil påvirke 
incitamentet til vandbesparelser i negativ retning jf. afsnit 3.6. 
 

4. Opdeling i transport og rensetakst, Særbidrag, herunder 
renseklasser og Alternativ afledning af regnvand 
De mulige konsekvenser ved denne sammensætning er illustreret i 
nedenstående figur for Aarhus kommune (resultaterne vil variere alt efter 
hvilken kommune, der tages udgangspunkt i). 
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Kobæing af opdeling i transport- og rensetakst, særbidrag (50% reduktion i rensetakst) og alternativ afledning af 
regnvand model C
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Figur 24: Procentmæssige ændringer for ejendomme i Aarhus Vand ved 
kobling af opdeling i transport- og rensetakst, særbidrag (50 % reduktion i 
rensetakst) og alternativ afledning af regnvand model C. 
 
Ved at sammensætte opdeling i transport og rensetakst og særbidrag, 
herunder renseklasser, med alternativ afledning af regnvand, opnås der 
yderligere besparelser for store vandforbrugere som følge af en reduceret 
kubikmetertakst. Mindre vandforbrugende virksomheder (1.000 – 5.000 
m3/år) med en stor grund, som er tilsluttet kloak, vil derimod få stigninger. 
 
Ved at kombinere trappemodellen og alternativ afledning af regnvand med et 
fast bidrag vil store vandforbrugere (erhverv) typisk opnå en yderligere 
lettelse pga. en lavere kubikmetertakst (lettelsen er dog afhængig af 
størrelsen af den pågældende virksomheds areal, og om virksomheden er 
tilsluttet med regnvand). Mindre vandforbrugende virksomheder (1.000 
m3/år) med en stor grund, som er tilsluttet kloak, vil derimod få stigninger. 
Boliger vil generelt få stigninger. 
 
For boliger ses den relative største stigning for en bolig i hus med et lille 
vandforbrug. Den vil opleve en stigning, uanset om regnvandet er tilsluttet 
kloakken. For en bolig i et hus, der har tilsluttet regnvandet, med et årligt 
vandforbrug på 20 m3, er stigningen på ca. 200 %. Hvis samme bolig ikke har 
tilsluttet regnvandet, vil den opleve en mindre stigning (ca. 130 %).  
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Erhvervsejendomme med et stort vandforbrug vil teoretisk kunne få en 
lettelse på op til knap 100 %36. Disse erhvervsejendomme vil opnå en 
lettelse, uanset om de har tilsluttet regnvandet. Erhvervsejendomme med et 
årligt vandforbrug omkring 1.000 m3 og grundstørrelser, der er store i forhold 
til deres vandforbrug, vil få stigninger på op til ca. 60 %. Den største stigning 
ses for en erhvervsejendom med et årligt vandforbrug på 1.000 m3, en grund 
på 10.000 m2 og en befæstelsesgrad på 50 % 
 
4.1 Administrative konsekvenser 
De administrative omkostninger vil stige ved kombinationen med model for 
alternativ afledning af regnvand jf. endvidere afsnit 1.3 ovenfor.  
 
4.2 Incitament til vandbesparelser 
Kombinationen af opdeling i transport og rensetakst samt særbidrag, 
herunder renseklasser vil medføre en øget variabel takst for de brugere, som 
anvender under 500 m3/år. Alternativ afledning af regnvand vil, på grund af 
indførslen af et regnvandsbidrag, derimod medføre en lavere variabel takst 
for alle brugere. Når modellerne kombineres er det sandsynligt, at vandprisen 
samlet set vil falde til et lavere niveau end det nuværende. Dette vil påvirke 
incitamentet til vandbesparelser i negativ retning jf. afsnit 3.6. 
 
For (erhvervsmæssige) brugere, som anvender over 500 m3/år, vil den 
variable kubikmetertakst yderligere reduceres ved kombination af modellerne. 
Dette vil påvirke incitamentet til vandbesparelser i negativ retning jf. afsnit 
3.6. 
 

Andre modeller 
Ovenstående sammensætning af modeller kan suppleres med en eller flere 
af nedenstående modeller, som kan øge graden af kostægte betaling 
yderligere. 
 
Tilslutningsbidrag 
Modellen udgør isoleret set en mindre omfordeling, og forventes derfor kun i 
lavere grad at bidrage til en mere kostægte betalingsstruktur. 
 
Alternativ afledning af spildevand 
Modellen vil medføre en stor grad af kostægte betaling for de virksomheder, 
som træder ud af forsyningen. Det må endvidere forventes, at kun 
virksomheder, som kan opnå reducerede omkostninger ved at træde ud, vil 
vælge at gøre det. Da der dermed opnås en økonomisk gevinst, kan 
modellen således medvirke til en øget anvendelse af miljøteknologiske 
løsninger samt udvikling heraf. Det bemærkes, at der ikke er regnet på de 
samfundsøkonomiske omkostninger ved udtræden. 
 
Vejbidrag 
Princippet for beregning af vejbidrag for kommuner kan harmoniseres, så det 
følger opgørelsen for statsveje (der opgøres ud fra arealet). Dette kan 

                                                 
36 Denne meget store lettelse opnås, idet flere modeller, som alle medfører lettelser til store 
vandforbrugere, lægges sammen. En lettelse på 100 procent vil dog ikke være kostægte. 
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medføre, at der kommer en øget fokus på mængden af regnvand der afledes 
fra kommunale veje og dermed styrke incitamentet til alternativ afledning af 
regnvand. 
 
Justeret betalingsprincip 
En forenkling af det justerede betalingsprincip kan opnås ved at indføre 
mulighed for en regnskabsmæssig opdeling frem for det nuværende krav om 
en opdeling i to separate selskaber. Princippet medfører en øget grad af 
kostægte betaling for de konkrete virksomheder, som gør brug af det. 
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7. Bilag 
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Bilag 1: Økonomiske konsekvenser vist i skemaform 
 
I nedenstående to tabeller ses en sammenstilling af de økonomiske konsekvenser for de 
enkelte modeller (udvalgte delmodeller). Konsekvenserne er vist for Århus vand og 
Horsens forsyning og for udvalgte nøglebrugere. For Horsens forsyning er der ikke data for 
alternativ afledning af regnvand. 
 
Århus Vand 
Model Forbruger i hus 

der anvender 
20 m3/år 

Forbruger i hus 
der anvender 
110 m3/år 

Forbruger der 
anvender 
1.000 m3/år 

Forbruger der 
anvender 
10.000 m3/år 

Forbruger 
der 
anvender 
50.000 
m3/år 

 Ændring (%) Ændring (%) Ændring (%) Ændring (%) Ændring (%) 
Fast bidrag  
(FB1000) 

180 21 -11 -14 -15 

Trappemodel  
(FB1000) 

14 14 4 -9 -28 

Transport/rensetakst 
fasttakst 

766 93 -46 -67 -68 

Transport/rensetakst 
kubikmeter takst 

65 65 -2 -62 -68 

Særbidrag 50 % 
rabat på rensetakst 

- - -12 -30 -35 

Alternativ afledning af 
spildevand - 
relevante med 
forbrug >10.000 
m3/år udtræder 

24 24 24 24 24 

Alternativ afledning af 
regnvand model A 

     

1. ikke tilsluttet -11 -11 -11 -11 -11 

2. tilsluttet 165 21 - - - 
 m. 500 m2 50% 

befæstelse 
- - -8 - - 

 m. 10.000 m2 10% 
befæstelse 

- - 33 -6 - 

 m 10.000 m2 50% 
befæstelse 

- - 33 -6 - 

 m 50.000 m2 10% 
befæstelse 

- - 208 11 -6 

 m 50.000 m2 50% 
befæstelse 

- - 208 11 -6 

Alternativ afledning af 
regnvand model B 

     

1. ikke tilsluttet -11 -11 -11 -11 -11 
2. tilsluttet   98   9 - - - 
 m. 500 m2 50% 

befæstelse 
- - -8 - - 

 m. 10.000 m2 10% 
befæstelse 

- -  3 -10 - 

 m 10.000 m2 50% 
befæstelse 

- - 57  -4 - 

 m 50.000 m2 10% 
befæstelse 

- - 57 -4 -10 

 m 50.000 m2 50% 
befæstelse 

- - 330 23 -4 

Alternativ afledning af      
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regnvand model C 
3. ikke tilsluttet -11 -11 -11 -11 -11 
4. tilsluttet  82   6 - - - 
 m. 500 m2 50% 

befæstelse 
- - -7 - - 

 m. 10.000 m2 10% 
befæstelse 

- -  4 -10 - 

 m 10.000 m2 50% 
befæstelse 

- - 67  -3 - 

 m 50.000 m2 10% 
befæstelse 

- - 67 -3 -10 

 m 50.000 m2 50% 
befæstelse 

- - 378 28 -3 

 
Horsens forsyning 
Model Forbruger i hus 

der anvender 
20 m3/år 

Forbruger i hus 
der anvender 
110 m3/år 

Forbruger der 
anvender 
1.000 m3/år 

Forbruger der 
anvender 
10.000 m3/år 

Forbruger 
der 
anvender 
50.000 
m3/år 

 Ændring (%) Ændring (%) Ændring (%) Ændring (%) Ændring (%) 
Fast bidrag  
(FB1000) 

30 6 -4 -6 -6 

Trappemodel  
(FB1000) 

-43 9 16 2 -19 

Transport/rensetakst 
fasttakst 

19 34 -14 -33 -34 

Transport/rensetakst 
kubikmeter takst 

-32 29 11 -30 -34 

Særbidrag 50 % 
rabat på rensetakst 

- - -19 -31 -33 

Alternativ afledning af 
spildevand - 
relevante med 
forbrug >10.000 
m3/år udtræder 

16 30 37 38 38 
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Bilag 2: Data til ændring af det faste bidrag 
 
Økonomiske konsekvenser i forhold til ændring af det faste bidrag Fast VA kr., 
og den deraf følgende ændring i vandafledningsbidraget (VA kr.). Ændringer 
for boliger og erhverv angives som procentmæssig ændring i forhold til 
vandforbruget. FB 1.000 betegner beregningen hvor den faste takst sættes til 
1000 kr. pr. boligenhed eller pr. erhvervsenhed, tilsvarende for FB 1.500 og 
FB 2.000.  
 
For boliger betegner ”20 m3-hus”, et hus med et vandforbrug på 20 m3/år, 
tilsvarende betegner ”20 m3-lejlighed” en lejlighed med et vandforbrug på 20 
m3/år. 
 
Data for eksempelforsyninger 
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Århus vand 
Århus vand Nuværende FB 500 FB 1000 FB 1500 FB 2000 FB kostægte 
Fast VA kr. 0  29.831.000 59.662.000 89.493.000 119.324.000 330.385.947
VA kr. 402.909.691 373.078.691 343.247.691 313.416.691 283.585.691 72.523.744
Samlet 402.909.691 402.909.691 402.909.691 402.909.691 402.909.691 402.909.691
Fast pris pr. stik 0  500 1.000 1.500 2.000 5538
VA pr. m3 25,7 23,8 21,9 20,0 18,1 4,6
Afregnet m3/år 15.692.685  
Antal stik 59.662  
Antal boligenheder i 
lejlighedskomplexer 7  
   

Vandforbrug Boliger 
Nuværende 
pris (kr) 

FB 500 
(kr) FB 1000(kr) 

FB 1500 
(kr) 

FB 2000 
(kr) 

FB kostægte 
(kr) 

20 m3-hus 514  975 1.437 1.899 2.361 5.630
20m 3-lejlighed 514  542 571 600 629 833
70 m3-hus 1.797 2.164 2.531 2.898 3.265 5.861
70 m3-lejlighed 1.797 1.731 1.665 1.599 1.532 1.064
110 m3-hus 2.824 3.115 3.406 3.697 3.988 6.046
110 m3-lejlighed 2.824 2.682 2.540 2.397 2.255 1.249
250 m3-bolig 6.419 6.444 6.468 6.493 6.518 6.693
   
Erhvervsvirksomheder  
Vandforbrug og i 
()Antal erhverv i Århus  

Nuværende 
pris (kr) 

FB 500
(kr) FB 1000(kr)

FB 1500
(kr)

FB 2000 
(kr) 

FB kostægte 
(kr)

1000 (4.249 ) 25.675 26.175 22.873 21.472 20.071 10.159
5.000 (619) 128.375 128.875 110.366 101.361 92.356 28.645
10.000 (71) 256.750 257.250 219.731 201.222 182.712 51.753
50.000 (39) 1.283.750 1.284.250 1.094.655 1.000.108 905.560 236.613
100.000 (3) 2.567.500 2.568.000 2.188.310 1.998.715 1.809.120 467.688
500.000 (7) 12.837.500 12.838.000 10.937.551 9.987.576 9.037.601 2.316.284

Max 653.116   
   
Ændringer (%) boliger  FB 500 FB 1000 FB 1500 FB 2000 FB kostægte
 20 m3-hus    90 180 270 360 996
 20 m3-lejlighed    6 11 17 22 62
 70 m3-hus    20 41 61 82 226
 70 m3-lejlighed   -4 -7 -11 -15 -41
 110 m3-hus    10 21 31 41 114
 110 m3-lejlighed   -5 -10 -15 -20 -56
 250 m3-bolig    0 1 1 2 4
   
Ændringer (%) 
erhverv  FB 500 FB 1000 FB 1500 FB 2000 FB kostægte
 1.000   -5 -11 -16 -22 -60
 5.000   -7 -14 -21 -28 -78
 10.000   -7 -14 -22 -29 -80
 50.000   -7 -15 -22 -29 -82
100.000  -7 -15 -22 -30 -82
 500.000   -7 -15 -22 -30 -82
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Horsens 
Horsens Nuværende  FB 1000 FB 1500 FB 2000 FB kostægte
Fast VA kr. 9.580.275   14.940.000 22.410.000 29.880.000  79.508.572 
VA kr.  87.381.399   82.021.674 74.551.674 67.081.674  17.453.101 
Samlet  96.961.674   96.961.674 96.961.674 96.961.674  96.961.674 
Fast pris pr. stik 641,25 1000 1500 2000 5322
VA pr. m3 23,0 21,6  19,7 17,7   4,6 
Afregnet m3/år 3.793.007      
Antal stik  14.940       
Antal boligenheder i 
lejlighedskomplexer 6      

      

Vandforbrug boliger 
Nuværende pris 

(kr) FB 1000 (kr) FB 1500 (kr) FB 2000 (kr) FB kostægte (kr)
20 m3-hus  1.102  1.432 1.893  2.354  5.414 
20 m3-lejlighed  565  596  638 680  961 
70 m3-hus  2.254  2.514 2.876  3.238  5.644 
70 m3-lejlighed  1.717  1.677 1.621  1.565  1.191 
110 m3-hus  3.175  3.379 3.662  3.945  5.828 
110 m3-lejlighed  2.639  2.542 2.407  2.272  1.375 
250 m3-bolig  6.401  6.406 6.414  6.421  6.472 
   
Vandforbrug og i () 
Antal erhverv i 
Horsens  

Nuværende pris 
(kr) FB 1000 (kr) FB 1500 (kr) FB 2000 (kr) FB kostægte (kr)

1.000 (786)  23.679  22.624 21.155 19.686  9.923 
5.000 (92)  115.829  109.122 99.775 90.428  28.329 

10.000 (10)  231.016  217.244  198.050 178.856  51.336 
50.000 (25)  1.152.516  1.082.222  984.252 886.281  235.391 

1.000.000 (1)  23.038.141  21.625.446 19.656.532 17.687.618  4.606.711 
Maksimal 869.273  
   
Ændringer (%) 
boliger  FB 1000 FB 1500 FB 2000 FB kostægte
20 m3-hus  30 72 114 391
20m 3-lejlighed  5 13 20 70
70 m3-hus  12 28 44 150
70 m3-lejlighed  -2 -6 -9 -31
110 m3-hus  6 15 24 84
110 m3-lejlighed  -4 -9 -14 -48
250 m3-bolig  0 0 0 1
   
Ændringer (%) 
erhverv  FB 1000 FB 1500 FB 2000 FB kostægte

1.000  -4 -11 -17 -58 
5.000  -6 -14 -22 -76 

10.000  -6 -14 -23 -78 
50.000   -6 -15 -23 -80 

1.000.000   -6 -15 -23 -80 
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Skive 
Skive  Nuværende  FB 1000 FB 1500 FB 2000 Kostægte
Fast VA kr.  10.493.094   17.525.000  26.287.500  35.050.000   56.339.036 
VA kr.  58.213.048   51.181.142  42.418.642  33.656.142   12.367.106 
Samlet  68.706.142   68.706.142  68.706.142  68.706.142   68.706.142 
Fast pris pr. stik 599 1000 1500 2000 3215
VA pr. m3 30,1  26,5  21,9  17,4  6,4 
Afregnet m3/år 1.934.792      
Antal stik  17.525       
Antal boligenheder i 
lejlighedskomplexer 5      
      

Vandforbrug boliger 
Nuværende 

pris (kr) FB 1000 (kr) FB 1500 (kr) FB 2000 (kr) FB kostægte (kr)

20 m3-hus  1.201   1.529  1.938  2.348   3.343 

20m 3-lejlighed 717  722 728 733  747 

70 m3-hus  2.705   2.852  3.035  3.218   3.662 

70 m3-lejlighed  2.222   2.044  1.824  1.603   1.067 

110 m3-hus  3.908   3.910  3.912  3.913   3.918 

110 m3-lejlighed  3.425   3.103  2.701  2.299   1.323 

250 m3-bolig  8.121   7.613  6.981  6.349   4.813 

   
Vandforbrug og i () 
Antal erhverv i Skive 
 

Nuværende 
pris (kr) FB 1000 (kr) FB 1500 (kr) FB 2000 (kr) FB kostægte (kr)

1.000 (966)  30.686   27.453  23.424  19.395   9.607 
5.000 (83) 151.036  133.265 111.121  88.976   35.175 
10.000 (8) 301.474  265.530 220.741 175.952   67.134 
25.000 (4)* 752.786  662.326 549.603 436.881  163.014 
* incl virksomhed m vandforbrug 26100  
   
Vandforbrug/Ændring (%)  FB 1000 FB 1500 FB 2000 FB kostægte 

20 m3-hus  27 61 96 178

20m 3-lejlighed  1 1 2 4

70 m3-hus  5 12 19 35

70 m3-lejlighed  -8 -18 -28 -52

110 m3-hus  0,0 0,1 0,1 0,2

110 m3-lejlighed  -9 -21 -33 -61

250 m3-bolig  -6 -14 -22 -41

   
Vandforbrug/Ændring (%)  FB 1000 FB 1500 FB 2000 FB kostægte
1.000 m3/år  -11 -24 -37 -69
5.000m3/år  -12 -26 -41 -77
10.000m3/år  -12 -27 -42 -78
25.000m3/år  -12 -27 -42 -78
* incl virksomhed m vandforbrug 26.100 m3/år  
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Hørsholm 
Samlet indkomst Nuværende  FB 500 FB 1000 FB 1500 FB 2000 Kostægte

Fast VA kr. 0  3.356.000  6.712.000 10.068.000 13.424.000  36.834.244 

VA kr. 44.919.810  41.563.810 38.207.810 34.851.810 31.495.810  8.085.566 

Samlet 44.919.810  44.919.810 44.919.810 44.919.810 44.919.810  44.919.810 

Fast pris pr. stik 0  500  1.000  1.500  2.000  5488

VA pr. m3 35,6 33,0 30,3 27,6 25,0  6,4 

Afregnet m3/år 1.260.730       

Antal stik 6.712        
Antal boligenheder i 
lejlighedskomplexer 24       

     

     

Vandforbrug boliger 
Nuværende 

pris FB 500 (kr)
FB 1000 

(kr)
FB 1500 

(kr)
FB 2000 

(kr) 
FB kostægte 

(kr)

20 m3-hus  713   1.159  1.606  2.053 2.500  5.616 

20 m3-lejlighed  713  680  648  615 583   357 

70 m3-hus  2.494   2.808  3.121  3.435 3.749  5.937 

70 m3-lejlighed  2.494   2.329  2.163  1.998 1.832   678 

110 m3-hus  3.919   4.126  4.334  4.541 4.748  6.193 

110 m3-lejlighed  3.919   3.647  3.375  3.103 2.831   934 

250 m3-bolig  8.908   8.742  8.577  8.411 8.246  7.091 

   
Vandforbrug og i () Antal 
erhverv i Hørsholm 

Nuværende 
pris FB 500 (kr)

FB 1000 
(kr)

FB 1500 
(kr)

FB 2000 
(kr) 

FB kostægte 
(kr)

1.000 (191)   35.630  33.468  31.306  29.144 26.982  11.901 

5.000 (41)   178.150  165.340  152.531  139.721 126.911  37.555 

10.000 (5)   356.300  330.181  304.061  277.942 251.822  69.622 

50.000 (4)  1.781.500   1.648.903  1.516.305  1.383.708 1.251.110   326.158 

Maks. 45.711 m3   
Vandforbrug 
boliger/ændringer (%)   FB 500 FB 1000 FB 1500 FB 2000 Kostægte

20 m3-hus  63 125 188 251 688

20m 3-lejlighed  -5 -9 -14 -18 -50

70 m3-hus  13 25 38 50 138

70 m3-lejlighed  -7 -13 -20 -27 -73

110 m3-hus  5 11 16 21 58

110 m3-lejlighed  -7 -14 -21 -28 -76

250 m3-bolig  -2 -4 -6 -7 -20

   
Vandforbrug 
erhverv/ændringer (%)   FB 500 FB 1000 FB 1500 FB 2000 Kostægte

 1.000 m3/år  -6 -12 -18 -24 -67

 5.000 m3/år  -7 -14 -22 -29 -79

 10.000 m3/år  -7 -15 -22 -29 -80

 50.000 m3/år  -7 -15 -22 -30 -82
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Frederikshavn 
Frederikshavn Nuværende FB 1000 FB 1500 FB 2000 FB kostægte

Fast VA kr.  20.365.340 27.310.000 40.965.000 54.620.000   152.294.286 

VA kr.  165.359.399 158.414.739 144.759.739 131.104.739   33.430.453 

Samlet  185.724.739 185.724.739 185.724.739 185.724.739   185.724.739 

Fast pris pr. stik 745,71 1000 1500 2000 5577

VA pr. m3 35,63  34,1  31,2  28,2  7,2 

Afregnet m3/år 4.641.016     

Antal stik  27.310     
Antal boligenheder i 
lejlighedskomplexer 4     

 

Vandforbrug boliger Nuværende pris FB 1000 (kr) FB 1500 (kr) FB 2000 (kr) FB kostægte (kr)

20 m3-hus  1.458  1.683  2.124 2.565   5.721 

20 m3-lejlighed 897 930 994 1.059   1.521 

70 m3-hus  3.240  3.389  3.683 3.977   6.081 

70 m3-lejlighed  2.678  2.636  2.554 2.471   1.881 

110 m3-hus  4.665  4.755  4.931 5.107   6.369 

110 m3-lejlighed  4.103  4.002  3.801 3.601   2.169 

250 m3-bolig  9.653  9.533  9.298 9.062   7.377 

 
Vandforbrug og i () Antal 
erhverv i Frederikshavn Nuværende pris FB 1000 (kr) FB 1500 (kr) FB 2000 (kr) FB kostægte (kr)

1.000.(3113) 36.376 35.134 32.691  30.249  12.780 

5.000 (90) 178.896 171.668 157.457  143.246  41.593 

10.00 (19) 357.046 342.336 313.414  284.491  77.609 

50.000 (17)  1.782.246  1.707.682  1.561.069 1.414.457  365.740 

300.000 (6) 10.689.746 10.241.090  9.358.917 8.476.744   2.166.555 

Maksimal 271.000 

 
Vandforbrug 
boliger/ændringer (%)  FB 1000 FB 1500 FB 2000 FB kostægte
20 m3-hus 15 46 76 292
20m 3-lejlighed 4 11 18 70
70 m3-hus 5 14 23 88
70 m3-lejlighed -2 -5 -8 -30
110 m3-hus 2 6 9 37
110 m3-lejlighed -2 -7 -12 -47
250 m3-bolig -1 -4 -6 -24
 
Vandforbrug 
erhverv/ændringer (%)  FB 1000 FB 1500 FB 2000 FB kostægte
1.000 -3 -10 -17 -65
5.000 -4 -12 -20 -77
10.000 -4 -12 -20 -78
50.000 -4 -12 -21 -79
300.000 -4 -12 -21 -80
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Thisted 
Thisted Nuværende FB 1000 FB 1500 FB 2000 FB kostægte

Fast VA kr.  9.235.800 13.194.000 19.791.000   26.388.000    69.167.330 

VA kr.  75.114.602  71.156.402 64.559.402   57.962.402    15.183.072 

Samlet  84.350.402 84.350.402 84.350.402   84.350.402    84.350.402 

Fast pris pr. stik 700 1000 1500 2000 5242

VA pr. m3 23,8 22,6   20,5   18,4    4,8 

Afregnet m3/år 3.154.419      

Antal stik 13.194      
Antal boligenheder i 
lejlighedskomplexer 1      

  

Vandforbrug boliger Nuværende pris FB 1000 (kr) FB 1500 (kr) FB 2000 (kr) FB kostægte (kr)

20 m3-hus 1.176   1.451 1.909  2.367  5.339 

20 m3-lejlighed 1.176   1.451 1.909  2.367  5.339 

70 m3-hus 2.367   2.579 2.933  3.286  5.579 

70 m3-lejlighed 2.367   2.579 2.933  3.286  5.579 

110 m3-hus 3.319   3.481 3.751  4.021  5.772 

110 m3-lejlighed 3.319   3.481 3.751  4.021  5.772 

250 m3-bolig 6.653   6.639 6.617  6.594  6.446 

  
Vandforbrug og i () Antal 
erhverv i Thisted Nuværende pris FB 1000 (kr) FB 1500 (kr) FB 2000 (kr) FB kostægte (kr)

1.000.(4519)  24.513 23.558  21.966  20.375   10.056 

5.000 (284)   119.763  113.788  103.832  93.875   29.309 

10.00 (44)   238.825  226.577  206.163   185.750   53.375 

50.000 (12)  1.191.325 1.128.884  1.024.817   920.749    245.906 

100.000 (4)  2.381.950 2.256.769  2.048.134   1.839.499    486.569 

Maksimal 102.181  

  
Vandforbrug 
boliger/ændringer (%)  FB 1000 FB 1500 FB 2000 FB kostægte

20 m3-hus 23 62 101 354

20m 3-lejlighed 23 62 101 354

70 m3-hus 9 24 39 136

70 m3-lejlighed 9 24 39 136

110 m3-hus 5 13 21 74

110 m3-lejlighed 5 13 21 74

250 m3-bolig 0 -1 -1 -3

  

  

  
Vandforbrug 
erhverv/ændringer (%)  FB 1000 FB 1500 FB 2000 FB kostægte

1.000 -4 -10 -17 -59

5.000 -5 -13 -22 -76

10.000 -5 -14 -22 -78

50.000 -5 -14 -23 -79

1.000.000 -5 -14 -23 -80
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Bilag 3 Data for trappemodel  
 
Data for eksempelforsyninger 
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Århus vand 
Århus  Nuværende FB 500 FB 1000 FB 1500 FB 2000 FB 3000 FB kostægte
 Fast VA kr.  - 29.836.000 59.672.000 89.508.000 119.344.000 179.016.000 330.385.947
 VA kr.  402.909.691 373.073.691 343.237.691 313.401.691 283.565.691 223.893.691 72.523.744
 Samlet  402.909.691 402.909.691 402.909.691 402.909.691 402.909.691 402.909.691 402.909.691
 Afregnet m3/år  15.692.685  
 Antal stik  59.672  
Vandforbrug <500 m3 8.074.101  
 Vandforbrug ml 500 
& 10.000  4.822.828  
Vandforbrug >10.000  2.795.756  
VAB op til 500 m3  28,6 30,3 32,0 33,7 37,1 45,8
VAB ml 500 og 
10.000   24,9 22,9 20,9 18,9 14,9 4,8
VAB over 10.000   18,7 17,2 15,7 14,2 11,2 3,6
        

 Vandforbrug Boliger  
Nuværende 

pris 
Trappe 
FB500 

Trappe FB 
1000 

Trappe FB 
1500 

Trappe FB 
2000 

Trappe FB 
3000 FB kostægte

 20 m3-hus  514  549 585 621 657  729 911 
 20m 3-lejlighed  514  549 585 621 657  729 911 
 70 m3-hus   1.797   1.923  2.048  2.174  2.300   2.551  3.188 
 70 m3-lejlighed   1.797   1.923  2.048  2.174  2.300   2.551  3.188 
 110 m3-hus   2.824   3.022  3.219  3.416  3.614   4.008  5.009 
 110 m3-lejlighed   2.824   3.022  3.219  3.416  3.614   4.008  5.009 
 250 m3-bolig   6.419   6.867  7.316  7.764  8.213   9.110  11.385 
        
Vandforbrug og i 
()Antal erhverv i Århus  

Nuværende 
pris 

Trappe 
FB500 (kr) 

Trappe FB 
1000 (kr) 

Trappe FB 
1500 (kr) 

Trappe FB 
2000 (kr) 

Trappe FB 
3000 (kr) 

FB kostægte 
(kr) 

1000 (4.249 ) 25.675 26.729 26.587 26.445 26.303 26.018 25.297
5.000 (619) 128.375 126.256 118.155 110.053 101.951 85.748 44.644
10.000 (71) 256.750 250.665 232.614 214.563 196.512 160.409 68.829
50.000 (39) 1.283.750 997.160 919.409 841.658 763.907 608.405 213.944
100.000 (3) 2.567.500 1.930.279 1.777.904 1.625.528 1.473.152 1.168.401 395.338
500.000 (7) 12.837.500 9.395.231 8.645.857 7.896.483 7.147.109 5.648.362 1.846.489
        
 Vandforbrug/ 
Ændringer (%)  

Trappe 
FB500 

Trappe FB 
1000 

Trappe FB 
1500 

Trappe FB 
2000 

Trappe FB 
3000 FB kostægte

 20 m3-hus   7 14 21 28 42 77
 20m 3-lejlighed   7 14 21 28 42 77
 70 m3-hus   7 14 21 28 42 77
 70 m3-lejlighed   7 14 21 28 42 77
 110 m3-hus   7 14 21 28 42 77
 110 m3-lejlighed   7 14 21 28 42 77
 250 m3-bolig   7 14 21 28 42 77
        
Vandforbrug (m3/år) 
ændringer (%)  

Trappe 
FB500 

Trappe FB 
1000 

Trappe FB 
1500 

Trappe FB 
2000 

Trappe FB 
3000 FB kostægte

 1.000   4 4 3 2 1 -1
 5.000   -2 -8 -14 -21 -33 -65
 10.000   -2 -9 -16 -23 -38 -73
 50.000   -22 -28 -34 -40 -53 -83
 100.000   -25 -31 -37 -43 -54 -85
 500.000   -27 -33 -38 -44 -56 -86
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Horsens 
Samlet indkomst Nuværende FB 1000 FB 1500 FB 2000 FB 3000 FB kostægte

Fast VA kr.  9.580.275 14.940.000 22.410.000 29.880.000 44.820.000  79.508.572 

VA kr.  87.381.399 82.021.674 74.551.674 67.081.674 52.141.674  17.453.101 

Samlet  96.961.674 96.961.674 96.961.674 96.961.674 96.961.674  96.961.674 

Afregnet m3/år 3.793.007     

Antal stik  14.940     

Vandforbrug <500 m3  1.786.815     
Vandforbrug ml 500 & 
10.000   941.733     

Vandforbrug >10.000   1.064.459     

VAB optil 500 30,1  31,6  33,7  35,7  39,8   49,4 

VAB ml 500 og 10.000 24,7  23,2  21,1  19,0  14,8   4,9 

VAB over 10.000 18,7  17,5  15,9  14,3  11,1   3,7 

      

 Vandforbrug boliger  
Nuværende 

pris
Trappe FB 

1000 (kr)
Trappe FB 

1500 (kr)
Trappe FB 

2000 (kr)
Trappe FB 

3000 (kr) 
FB kostægte 

(kr)

20 m3-hus  1.102 632 673 714 797   989 

20m 3-lejlighed 565 632 673 714 797   989 

70 m3-hus  2.254  2.211  2.356  2.500  2.789  3.461 

70 m3-lejlighed  1.717  2.211  2.356  2.500  2.789  3.461 

110 m3-hus  3.175  3.475  3.702  3.929  4.383  5.438 

110 m3-lejlighed  2.639  3.475  3.702  3.929  4.383  5.438 

250 m3-bolig  6.401  7.897  8.413  8.930  9.962  12.360 

  
Vandforbrug og i () antal 
erhverv Horsens 

Nuværende 
pris

Trappe FB 
1000 (kr)

Trappe FB 
1500 (kr)

Trappe FB 
2000 (kr)

Trappe FB 
3000 (kr) 

FB kostægte 
(kr)

1.000 (786) 23.679  27.408 27.383 27.358 27.308  27.191 

5.000 (92) 115.829 120.317 111.831 103.344 86.371  46.961 

10.000 (10) 231.016 236.454 217.390 198.326 160.199  71.673 

50.000 (25) 1.152.516 937.086 854.213 771.341 605.595   220.758 

1.000.000 (1) 23.038.141 17.577.097 15.978.760 14.380.424 11.183.751  3.761.527 

  

Vandforbrug/ændringer (%)
Trappe FB 

1000
Trappe FB 

1500
Trappe FB 

2000
Trappe FB 

3000 
Trappe FB 

kostægte

20 m3-hus -43 -39 -35 -28 -10

20m 3-lejlighed 12 19 26 41 75

70 m3-hus -2 5 11 24 54

70 m3-lejlighed 29 37 46 62 102

110 m3-hus 9 17 24 38 71

110 m3-lejlighed 32 40 49 66 106

250 m3-bolig 23 31 40 56 93

       
Vandforbrug (m3/år) 
ændringer (%) 

Trappe FB 
1000

Trappe FB 
1500

Trappe FB 
2000

Trappe FB 
3000 

Trappe FB 
kostægte

1.000 16 16 16 15 15

5.000 4 -3 -11 -25 -59

10.000 2 -6 -14 -31 -69

50.000 -19 -26 -33 -47 -81

1.000.000 -24 -31 -38 -51 -84
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Skive 
Samlet indkomst Nuværende  FB 1000  FB 1500 FB 2000 FB 3000 FB kostægte 

Fast VA kr. 10.493.094 17.525.000 26.287.500 35.050.000 52.575.000   56.339.041 

VA kr. 58.213.054 51.181.148 42.418.648 3.656.148 16.131.148   12.367.107 

Samlet 68.706.148 68.706.148 68.706.148 68.706.148 68.706.148   68.706.148 

Afregnet m3/år 1.934.792     

Antal stik 17.525     

Vandforbrug <500 m3  1.571.055     
Vandforbrug ml 500 & 
10.000  327.434     

Vandforbrug >10.000  36.303     

Resul VA optil 500 m3  36,9 37,7 38,8 39,8  41,8   42,3 

Resul VA ml 500 og 10.000  30,2 26,6 22,0 17,5  8,4   6,4 

Resul VA over 10.000  22,6 19,8 16,4 13,0  6,3   4,8 

      

Vandforbrug m3/år Boliger 
Nuværende 
pris 

Trappe FB 
1000 (kr) 

Trappe FB 
1500 (kr) 

Trappe FB 
2000 (kr) 

Trappe FB 
3000 (kr) 

FB kostægte 
(kr) 

20 m3-hus  1.201  755  775 796 837  846 

20m 3-lejlighed  717  755  775 796 837  846 

70 m3-hus  2.705 2.641 2.713 2.785  2.929   2.960 

70 m3-lejlighed  2.222 2.641 2.713 2.785  2.929   2.960 

110 m3-hus  3.908 4.151 4.264 4.377  4.603   4.651 

110 m3-lejlighed  3.425 4.151 4.264 4.377  4.603   4.651 

250 m3-bolig  8.121 9.434 9.690 9.947 10.461   10.571 

  
Vandforbrug og i () Antal 
erhverv i Skive 

Nuværende 
pris 

Trappe FB 
1000 (kr) 

Trappe FB 
1500 (kr) 

Trappe FB 
2000 (kr) 

Trappe FB 
3000 (kr) 

FB kostægte 
(kr) 

1.000 (966)  30.686 32.157  30.395 28.633 25.110   24.353 
5.000 (83)  151.036  138.475  118.511 98.547 58.619   50.043 
10.000 (8)  301.474  271.373  228.656 185.939 100.505   82.155 
25.000 (4)*  752.786  568.969  475.302 381.635 194.301  154.065 
* incl virksomhed m vandforbrug 26.100      

  

Vandforbrug/ændringer (%)  
Trappe FB 
1000 

Trappe FB 
1500 

Trappe FB 
2000 

Trappe FB 
3000 

Trappe FB 
kostægte 

20 m3-hus -37 -35 -34 -30 -30

20m 3-lejlighed 5 8 11 17 18

70 m3-hus -2 0 3 8 9

70 m3-lejlighed 19 22 25 32 33

110 m3-hus 6 9 12 18 19

110 m3-lejlighed 21 24 28 34 36

250 m3-bolig 16 19 22 29 30

  
 Vandforbrug (m3/år) 
ændringer (%)  

Trappe FB 
1000 

Trappe FB 
1500 

Trappe FB 
2000 

Trappe FB 
3000 

Trappe FB 
kostægte 

1.000 5 -1 -7 -18 -21

5.000 -8 -22 -35 -61 -67

10.000 -10 -24 -38 -67 -73

25.000 -24 -37 -49 -74 -80

Maksimal 26.100 m3  
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Hørsholm 
Samlet indkomst Nuværende  FB 500 FB 1000 FB 1500 FB 2000 FB 3000 FB kostægte
Fast VAB kr.    3.356.000  6.712.000 10.068.000 13.424.000  20.136.000 36.834.244 
VAB kr.  44.919.810  41.563.810 38.207.810 34.851.810 31.495.810  24.783.810  8.085.566 
Samlet  44.919.810  44.919.810 44.919.810  4.919.810 44.919.810  44.919.810 44.919.810 
Afregnet m3/år 1.260.730      
Antal stik  6.712       
Vandforbrug under 500  796.528       
Vandforbrug ml 500 & 
10.000  329.736       
Vandforbrug over 
10.000  134.466       
VAB op til 500 36,6   38,1  39,6  41,0  42,5   45,5  52,8 
VAB ml 500 og 10.000 36,6   33,9  31,1  28,4  25,7   20,2  6,6 
VAB over 10.000 27,4   25,4  23,3  21,3  19,2   15,1  4,9 
        

 Vandforbrug 
Nuværende 

pris 
Trappe FB 

500 (kr)
Trappe FB 

1000 (kr)
Trappe FB 

1500 (kr)
Trappe FB 

2000 (kr) 
Trappe FB 

3000 (kr)
FB kostægte 

(kr)
Boliger kr kr kr.    
20 m3-hus 713  762 791 821 850  910 1.057 
20 m3-lejlighed 713  762 791 821 850  910 1.057 
70 m3-hus  2.494   2.666  2.770  2.873  2.976   3.183 3.698 
70 m3-lejlighed  2.494   2.666  2.770  2.873  2.976   3.183 3.698 
110 m3-hus  3.919   4.190  4.352  4.515  4.677   5.003 5.812 
110 m3-lejlighed  3.919   4.190  4.352  4.515  4.677   5.003 5.812 
250 m3-bolig  8.908   9.522  9.891 10.261 10.630  11.369 13.208 
   
Vandforbrug og i () 
Antal erhverv i 
Hørsholm 

Nuværende 
pris 

Trappe FB 
500 (kr)

Trappe FB 
1000 (kr)

Trappe FB 
1500 (kr)

Trappe FB 
2000 (kr) 

Trappe FB 
3000 (kr)

FB kostægte 
(kr)

1.000 (191)  35.630  35.630  35.352 34.723 34.095  32.838 29.711 
5.000 (41)  178.150  178.150 159.905 148.336 136.768  113.630 56.069 
10.000 (5)  356.300  356.300 315.596 290.353 265.109  214.621 89.017 
50.000 (4)  1.781.500   1.781.500  1.249.024  1.141.792  1.034.560  820.097  286.550 
Maks 45.711 m3       
   
Vandforbrug/ændringer 
(%)  

Trappe FB 
1000

Trappe FB 
1500

Trappe FB 
1500

Trappe FB 
2000 

Trappe FB 
3000

Trappe FB 
kostægte

20 m3-hus  4 4 8 12 19 39
20m 3-lejlighed  4 4 8 12 19 39
70 m3-hus  4 4 8 12 19 39
70 m3-lejlighed  4 4 8 12 19 39
110 m3-hus  4 4 8 12 19 39
110 m3-lejlighed  4 4 8 12 19 39
250 m3-bolig  4 4 8 12 19 39
         
Vandforbrug/ændringer 
(%)  

Trappe FB 
1000

Trappe FB 
1500

Trappe FB 
1500

Trappe FB 
2000 

Trappe FB 
3000

Trappe FB 
kostægte

1.000  -1 -1 -3 -4 -8 -17
5.000  -10 -10 -17 -23 -36 -69
10.000  -11 -11 -19 -26 -40 -75
50.000  -30 -30 -36 -42 -54 -84
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Frederikshavn 
Frederikshavn Nuværende  FB 1000 FB 1500 FB 2000 FB 3000 FB kostægte

Fast VA kr.  20.365.340  27.310.000 40.965.000 54.620.000 81.930.000  152.294.286 

VA kr. 165.359.399  158.414.739 144.759.739 131.104.739 103.794.739  33.430.453 

Samlet 185.724.739  185.724.739 185.724.739 185.724.739 185.724.739  185.724.739 

Afregnet m3/år 4.641.016     

Antal stik  27.310      

Vandforbrug <500  2.426.975      
Vandforbrug ml 500 & 
10.000  1.240.609      

Vandforbrug over 10.000  973.432      

VAB op til 500 m3 46,0   47,3  49,8  52,3  57,4   70,4 

VAB ml 500 og 10.000 37,6   36,0  32,9  29,8  23,6   7,6 

VAB over 10.000 m3 28,1   27,0  24,6  22,3  17,7   5,7 

       

 Vandforbrug 
Nuværende 

pris 
Trappe FB 

1000 (kr)
Trappe FB 

1500 (kr)
Trappe FB 

2000 (kr)
Trappe FB 

3000 (kr) 
FB kostægte 

(kr)

Boliger kr kr.    

20 m3-hus  1.458  946 996 1.047  1.147  1.407 

20m 3-lejlighed 897  946 996 1.047  1.147  1.407 

70 m3-hus  3.240   3.310  3.487 3.663  4.016  4.925 

70 m3-lejlighed  2.678   3.310  3.487 3.663  4.016  4.925 

110 m3-hus  4.665   5.202  5.479 5.756  6.311  7.739 

110 m3-lejlighed  4.103   5.202  5.479 5.756  6.311  7.739 

250 m3-bolig  9.653  11.822 12.452 13.082 14.342  17.589 
Vandforbrug og i () Antal 
erhverv i Frederikshavn 

Nuværende 
pris 

Trappe FB 
1000 (kr)

Trappe FB 
1500 (kr)

Trappe FB 
2000 (kr)

Trappe FB 
3000 (kr) 

FB kostægte 
(kr)

1.000.(3113) 36.376  41.662 41.369 41.076 40.490  38.980 

5.000 (90) 178.896  185.807 173.089 160.371 134.935  69.399 

10.00 (19) 357.046  365.988 337.739 309.489 252.991   107.423 

50.000 (17)  1.782.246   1.444.611  1.323.387 1.202.162 959.714   335.046 

300.000 (6) 10.689.746   8.186.003  7.483.686 6.781.369  5.376.734  1.757.690 

Maksimal 271.000   
Vandforbrug/ændringer 
(%)  

Trappe FB 
1000

Trappe FB 
1500

Trappe FB 
2000

Trappe FB 
3000 

Trappe FB 
kostægte

20 m3-hus  -35 -32 -28 -21 -4

20m 3-lejlighed  5 11 17 28 57

70 m3-hus  2 8 13 24 52

70 m3-lejlighed  24 30 37 50 84

110 m3-hus  12 17 23 35 66

110 m3-lejlighed  27 34 40 54 89

250 m3-bolig  22 29 36 49 82
Vandforbrug/ændringer 
(%)  

Trappe FB 
1000

Trappe FB 
1500

Trappe FB 
2000

Trappe FB 
3000 

Trappe FB 
kostægte

1.000  15 14 13 11 7

5.000  4 -3 -10 -25 -61

10.000  3 -5 -13 -29 -70

50.000  -19 -26 -33 -46 -81

300.000  -23 -30 -37 -50 -84
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Thisted 
Samlet indkomst Nuværende  FB 1000 FB 1500 FB 2000 FB 3000 FB kostægte

Fast VA kr. 9.235.800  13.194.000 19.791.000 26.388.000 39.582.000  69.167.330 

VA kr.  75.114.602   71.156.402 64.559.402 57.962.402 44.768.402  15.183.072 

Samlet  84.350.402  84.350.402 84.350.402 84.350.402   84.350.402    84.350.402 

Vandforbrug under 500   1.468.805      
Vandforbrug ml 500 & 
10.000   1.285.103      

Vandforbrug over 10.000  400.511      

VAB op til 500 m3   30,9  32,3   34,6 37,0 41,6  52,1 

VAB ml 500 og 10.000   24,6  23,3   21,2 19,0 14,7    5,0 

VAB over 10.000 m3   18,3  17,4   15,8 14,1 10,9    3,7 

       

Vandforbrug boliger 
Nuværende 

pris 
Trappe FB 

1000 (kr)
Trappe FB 

1500 (kr)
Trappe FB 

2000 (kr)
Trappe FB 

3000 (kr) 
FB kostægte 

(kr)

20 m3-hus  1.176  646  693  739  832  1.041 

20m 3-lejlighed  1.176  646  693  739  832  1.041 

70 m3-hus  2.367  2.261  2.424  2.587  2.913  3.645 

70 m3-lejlighed  2.367  2.261  2.424  2.587  2.913  3.645 

110 m3-hus  3.319  3.552  3.809  4.065  4.578  5.727 

110 m3-lejlighed  3.319  3.552  3.809  4.065  4.578  5.727 

250 m3-bolig  6.653  8.074  8.656  9.239  10.404   13.016 

   
Vandforbrug og i () Antal 
erhverv i Thisted 

Nuværende 
pris 

Trappe FB 
1000 (kr)

Trappe FB 
1500 (kr)

Trappe FB 
2000 (kr)

Trappe FB 
3000 (kr) 

FB kostægte 
(kr)

1.000.(4519)  24.513   27.804  27.888  27.972  28.141   28.520 

5.000 (284)   119.763   121.053   112.492   103.931  86.809   48.417 

10.00 (44)   238.825   237.614   218.246   198.879   160.144   73.288 

50.000 (12)   1.191.325   932.391   848.610   764.829   597.267   221.537 

100.000 (4)   2.381.950   1.800.862   1.636.564   1.472.266   1.143.669   406.848 

Maksimal 102.181   
Vandforbrug/ændringer 
(%)  

Trappe FB 
1000

Trappe FB 
1500

Trappe FB 
2000

Trappe FB 
3000 

Trappe FB 
kostægte

20 m3-hus  -45 -41 -37 -29 -11

20m 3-lejlighed  -45 -41 -37 -29 -11

70 m3-hus  -4 2 9 23 54

70 m3-lejlighed  -4 2 9 23 54

110 m3-hus  7 15 22 38 73

110 m3-lejlighed  7 15 22 38 73

250 m3-bolig  21 30 39 56 96

   
Vandforbrug/ændringer 
(%)  

Trappe FB 
1000

Trappe FB 
1500

Trappe FB 
2000

Trappe FB 
3000 

Trappe FB 
kostægte

1.000  13 14 14 15 16

5.000  1 -6 -13 -28 -60

10.000  -1 -9 -17 -33 -69

50.000  -22 -29 -36 -50 -81

1.000.000  -24 -31 -38 -52 -83
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Bilag 4: Data for Opdeling i transport- og rensetakst 
 
Data for eksempelforsyninger 
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Århus 
Århus Nuværende   
Fast VA kr. -
VA kr. 402.909.717
VA pr. m3 25,7
Afregnet m3/år 15.692.686
Antal stik 59.672
Antal boligenheder i 
lejlighedskomplexer 7,5
Vandforbrug under 500 m3 8.074.101
Vandforbrug over 500 m3 7.618.584
Fast VAB transport pr. kubik u500  31,2
Fast transport pr stik u500 4.224
Variabel VABkloak  2,1
Fast VABrens u500 3,3
Variabel VABrens  6

Vandforbrug boliger 
Nuværende pris 
(kr.) 

Transport/Rense 
fasttakst (kr.) 

Transport/Rense kubik-
takst (kr.) 

20 m3-hus 514 4.448 848
20m 3-lejlighed 514 788 848
70 m3-hus 1.797 5.005 2.966
70 m3-lejlighed 1.797 1.346 2.966
110 m3-hus 2.824 5.452 4.662
110 m3-lejlighed 2.824 1.792 4.662
250 m3-bolig 6.419 7.014 10.594
 
Vandforbrug og i ()Antal erhverv i 
Århus  

Nuværende pris 
(kr.) 

Transport/Rense 
fasttakst (kr.) 

Transport/Rense kubik-
takst (kr.) 

1000 (4.249 ) 25.675 13.790 25.176
5.000 (619) 128.375 45.684 57.070
10.000 (71) 256.750 85.551 96.937
50.000 (39) 1.283.750 404.492 415.878
100.000 (3) 2.567.500 803.167 814.553
500.000 (7) 12.837.500 3.992.573 4.003.959
 
Vandforbrug /Ændringer (%)  Transport/Rense fast Transport/Rense kubik 
20 m3-hus  766 65
20 m3-lejlighed  53 65
70 m3-hus  179 65
70 m3-lejlighed  -25 65
110 m3-hus  93 65
110 m3-lejlighed  -37 65
250 m3-bolig  9 65
 Vandforbrug erhverv m3  Transport/Rense fast Transport/Rense kubik 
1.000  -46 -2
5.000  -64 -56
10.000   -67 -62
50.000   -68 -68
100.000   -69 -68
500.000   -69 -69
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Horsens 
Horsens Nuværende 

Fast VA kr.  9.580.275  

VA kr. 87.381.399  

Samlet 96.961.674  

Afregnet m3/år 3.793.007  

Antal stik 14.940  
Antal boligenheder i 
lejlighedskomplexer 6  

Vandforbrug under 500 1.786.815  

Vandforbrug over 500 2.006.192  

Fast transport kr/m3  15,6  

Fast transport pr stik  1.865   

Drift transport kr/m3 5   

Fast rensning (u/500) kr/m3  6,7   

Drift rensning pr. kubik kr/m3 10  

  

Vandforbrug boliger Nuværende pris (kr.) Transport/Rense fasttakst (kr.) Transport/Rense m3-takst(kr.)

20 m3-hus  1.102  2.300   748 

20 m3-lejlighed  565 740   748 

70 m3-hus  2.254  3.390  2.616 

70 m3-lejlighed  1.717  1.830  2.616 

110 m3-hus  3.175  4.261  4.111 

110 m3-lejlighed  2.639  2.701  4.111 

250 m3-bolig  6.401  7.311  9.344 

  
Vandforbrug og i () antal 
erhverv Horsens Nuværende pris (kr.) Transport/Rense fasttakst (kr.) Transport/Rense m3-takst(kr.)

1.000 (786)  23.679  20.279  26.209 

5.000 (92)  115.829  80.444  86.375 

10.000 (10)  231.016 155.651   161.582 

50.000 (25)  1.152.516 757.306   763.236 

1.000.000 (1)  23.038.141  15.046.611  15.052.541 

   

 Vandforbrug /Ændringer (%) Transport/Rense fast Transport/Rense kubik

20 m3-hus 109 -32

20 m3-lejlighed 31 32

70 m3-hus 50 16

70 m3-lejlighed 7 52

110 m3-hus 34 29

110 m3-lejlighed 2 56

250 m3-bolig 14 46

Vandforbrug /Ændringer (%)  Transport/Rense fast   Transport/Rense kubik 

 1.000  -14 11

 5.000  -31 -25

 10.000  -33 -30

 50.000  -34 -34

 1.000.000  -35 -35

Maksimal 869.273  
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Skive 
Skive Nuværende   
Fast VA kr.  10.493.094   

VA kr.  58.213.054   

Samlet  68.706.148  

Fast pris pr. stik 598,75   
VA pr. m3 30,1   
Afregnet m3/år  1.934.792   
Antal boligenheder i 
lejlighedskomplexer 5  

Vandforbrug under 500  1.571.055    

Vandforbrug over 500 327.434    
VABfast transport pr.kubik  20,0   
Fast transport pr strik  1.791   
VABdrift transport kr/m3 8,2   
 VABfast rens kr/m3 2,3   
 VABdrift rens kr/m3 9,3   
      
Vandforbrug boliger Nuværende pris (kr.) Transport/Rense fasttakst (kr.) Transport/Rense takst(kr.) 
20 m3-hus  1.201 2.185   794 
20m 3-lejlighed 717 740   794 
70 m3-hus  2.705 3.171  2.779 
70 m3-lejlighed  2.222 1.726  2.779 
110 m3-hus  3.908 3.960  4.367 
110 m3-lejlighed  3.425 2.515  4.367 
250 m3-bolig  8.121 6.722  9.925 
      
Vandforbrug og i () Antal 
erhverv i Skive Nuværende pris (kr.) Transport/Rense fasttakst (kr.) Transport/Rense takst(kr.)
1.000 (966)  kr  kr.   kr. 
5.000 (83)  30.686 20.361   28.558 
10.000 (8) 151.036 90.021   98.219 
25.000 (4)* 301.474 177.098   185.295 
Vandforbrug og i () Antal 
erhverv i Skive 752.786 438.326   446.523 
* incl virksomhed m vandforbrug 26100    
 Vandforbrug /Ændringer (%) Transport/Rense fast Transport/Rense kubik

20 m3-hus 82 -34

20 m3-lejlighed 3 11

70 m3-hus 17 3

70 m3-lejlighed -22 25

110 m3-hus 1 12

110 m3-lejlighed -27 28

250 m3-bolig -17 22

  
 Vandforbrug /Ændringer (%) Transport/Rense fast Transport/Rense kubik
1.000  -34 -7
5.000  -40 -35
10.000  -41 -39
25.000  -42 -41
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Hørsholm 
Samlet indkomst Nuværende   

Fast VA kr.  -  

VA kr. 44.919.810  

Samlet 44.919.810  

Afregnet m3/år 1.260.730  

Antal stik 6.712  
Antal boligenheder i 
lejlighedskomplexer 24  

Vandforbrug under 500  796.527   

Vandforbrug over 500  463.702   
VAB over 500 fast transport pr 
kubikmeter  8,4   
VABunder500 fast transport pr 
kubikmeter  22,8   

VAB fast transport pr enhed 2710   

VAB renseproces kr/m3)  18,1   

      

Vandforbrug boliger m3/år Nuværende pris (kr.) Transport/Rense fasttakst (kr.) Transport/Rense takst(kr.)

20 m3-hus  713 3.208   955 

20m 3-lejlighed  713  612   955 

70 m3-hus 2.494 4.455  3.344 

70 m3-lejlighed 2.494 1.859  3.344 

110 m3-hus 3.919 5.453  5.255 

110 m3-lejlighed 3.919 2.856  5.255 

250 m3-bolig 8.908 8.945  11.943 

      
Vandforbrug og i () Antal 
erhverv i Hørsholm Nuværende pris (kr.) Transport/Rense fasttakst (kr.) Transport/Rense takst(kr.)

1.000 (191)  35.630 27.650  31.283 

5.000 (41)   178.150  127.414  90.455 

10.000 (5)   356.300  252.118   164.420 

50.000 (4) 1.781.500 1.249.752   756.142 

Maks 45.711 m3     

  

 Vandforbrug /Ændringer (%) Transport/Rense fast Transport/Rense kubik

20 m3-hus 350 34

20 m3-lejlighed -14 34

70 m3-hus 79 34

70 m3-lejlighed -25 34

110 m3-hus 39 34

110 m3-lejlighed -27 34

250 m3-bolig 0 34

  
 Vandforbrug /Ændringer (%) Transport/Rense fast Transport/Rense kubik

1.000  -22 -12

5.000  -28 -49

10.000  -29 -54

50.000  -30 -58
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Frederikshavn 
Horsens Nuværende  

Fast VA kr.   20.365.340  

VA kr.   165.359.399  

Samlet   185.724.739  

Vandforbrug under 500 2.426.975  

Vandforbrug over 500 2.214.041  

Fast transport pr.kubik   27,8  

Fast transport pr strik 2.473  

Drift transport pr. kubik 9,0  

 Fast rensning pr kubik (u/500)    0,6  

 Drift rensning pr. kubik    16,2  

Vandforbrug  Nuværende pris (kr.) Transport/Rense fasttakst (kr.) Transport/Rense takst(kr.)

Boliger kr kr. kr.

20 m3-hus   1.458   2.988   1.072 

20 m3-lejlighed 897   1.126   1.072 

70 m3-hus   3.240   4.276   3.751 

70 m3-lejlighed   2.678   2.414   3.751 

110 m3-hus   4.665   5.307   5.895 

110 m3-lejlighed   4.103   3.444   5.895 

250 m3-bolig   9.653   8.913   13.398 

  
Vandforbrug og i () Antal 
erhverv i Frederikshavn Nuværende pris (kr.) Transport/Rense fasttakst (kr.) Transport/Rense takst(kr.)

1.000.(3113) 36.376   27.924   39.365 

5.000 (90)  178.896 128.487    139.929 

10.00 (19)  357.046 254.191    265.633 

50.000 (17) 1.782.246 1.259.826    1.271.267 

300.000 (6)  10.689.746 7.545.039    7.556.481 

Maksimal 271.000   

 Vandforbrug /Ændringer (%) Transport/Rense fast Transport/Rense kubik

20 m3-hus 105 -27

20 m3-lejlighed 26 20

70 m3-hus 32 16

70 m3-lejlighed -10 40

110 m3-hus 14 26

110 m3-lejlighed -16 44

250 m3-bolig -8 39

 Vandforbrug /Ændringer (%) Transport/Rense fast Transport/Rense kubik

1.000 -23 8

5.000 -28 -22

10.000 -29 -26

50.000 -29 -29

300.000 -29 -29
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Thisted 
Thisted  Nuværende  

Fast VA kr.          9.235.800  

VA kr.       75.114.602  

Samlet       84.350.402   

Antal stik               13.194  

Vandforbrug under 500 1.468.805   

Vandforbrug over 500 1.685.614   

Fast transport pr.kubik                    25,3   

Fast transport pr strik                  2.812   

Drift transport pr. kubik 4   

 Fast rensning pr kubik (u/500)                       5,2   

 Drift rensning pr. kubik                           8   

  

Vandforbrug  Nuværende pris (kr.) Transport/Rense fasttakst (kr.) Transport/Rense takst(kr.)

Boliger kr kr. kr.

20 m3-hus             1.176              3.167                  860 

20 m3-lejlighed             1.176              3.167                  860 

70 m3-hus             2.367              4.054              3.010 

70 m3-lejlighed             2.367              4.054              3.010 

110 m3-hus             3.319              4.764              4.731 

110 m3-lejlighed             3.319              4.764              4.731 

250 m3-bolig             6.653              7.248            10.751 

   
 Erhvervsvirksomheder  Nuværende pris (kr.) Transport/Rense fasttakst (kr.) Transport/Rense takst(kr.)
Vandforbrug og i () Antal 
erhverv i Thisted  kr  kr.   kr. 

1.000.(4519)           24.513            17.967            27.786 

5.000 (284)         119.763            68.239            78.058 

10.00 (44)         238.825         131.079          140.898 

50.000 (12)     1.191.325         633.799          643.618 

100.000 (4)     2.381.950      1.262.198      1.272.017 

   

 Vandforbrug /Ændringer (%) Transport/Rense fast Transport/Rense kubik

20 m3-hus 169 -27

20 m3-lejlighed 169 -27

70 m3-hus 71 27

70 m3-lejlighed 71 27

110 m3-hus 44 43

110 m3-lejlighed 44 43

250 m3-bolig 9 62

  
 Vandforbrug /Ændringer (%) Transport/Rense fast Transport/Rense kubik

1.000 -27 13

5.000 -43 -35

10.000 -45 -41

50.000 -47 -46

100.000 -47 -47
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Bilag 5: Data for modeller for regnvandsbidrag 
 
 
 
Beregningsforudsætninger: 
 
 
 

 
Befæstelsesgrader Tilslutningsgrad 

Bolig - hus 0,2 0,75 

Bolig - lejlighed 0,4 0,75 

Fritidshus 0,2 0,25 

Landbrug 0,2 0,75 

Erhverv/industri - normal 0,5 1,00 

Erhverv/industri - lav  0,1 1,00 

Hospital 0,5 1,00 

Institutioner m.v. 0,5 1,00 

Hotel 0,5 1,00 

   

Hydrologisk reduktion 0,8  
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Skive Vand – model A/D 
 

Vand-
forbrug 

Grund-
størrelse 

Tilsl. 
regnv. 

Befæst-
elsesgr
ad 

Ændring Nuværende 
pris 

Ændring Nyt bidrag 

       Variabelt Regnvand I alt 
m3/år m2  % % kr. kr. kr. kr. kr. 

     34,93+) 
kr./m3 

 25,35 kr./m3 900 kr./800 
m2 

 

Boliger          
20 hus 800 x 20 101 699 708 507 900 1.407 
20 hus 800   -27  699 -192 507  507 
20 lejli. 314* x 40 23  699 161 507 353 860 
20 lejl. 314*   -27 699 -192 507  507 
70 hus 800 x 20 9 2.445 229 1.774 900 2.674 
70 hus 800   -27 2.445 -671 1.774  1.774 
70 lejl. 314* x 40 -13 2.445 -318 1.774 353 2.127 
70 lejl. 314*   -27 2.445 -671 1.774  1.774 
110 hus 800 x 20 -4 3.843 -154 2.788 900 3.688 
110 hus 800   -27 3.843 -1.054 2.788  2.788 
110 lejl. 314* x 40 -18 3.843 -702 2.788 353 3.141 
110 lejl. 314*   -27 3.843 -1.054 2.788  2.788 
250 hus 800 x 20 -17 8.733 -1.497 6.337 900 7.237 
250 hus 800   -27 8.733 -2.397 6.337  6.337 
          
Erhverv          
1.111 406 x 50 -26 38.812 -10.193 28.161 457 28.618 
1.111 406   -27 38.812 -10.650 28.161  28.161 
1.113 108.765 x 50 287 38.881 111.691 28.212 122.361 150.573 
1.113 108.765 x 10 287 38.881 111.691 28.212 122.361 150.573 
1.113 108.765   -27 38.881 -10.669 28.212  28.212 
8.144 1.095 x 50 -27 284.502 -76.837 206.432 1.232 207.664 
8.144 1.095   -27 284.502 -78.069 206.432  206.432 
5.798 161.698 x 50 62 202.547 126.330 146.966 181.910 328.877 
5.798 161.698 x 10 62 202.547 126.330 146.966 181.910 328.877 
5.798 161.698   -27 202.547 -55.580 146.966  146.966 
18.422 2.124.914 x  344 643.552 2.213.933 466.957 2.390.528 2.857.485 
18.422 2.124.914 x 50 344 643.552 2.213.933 466.957 2.390.528 2.857.485 
18.422 2.124.914   -27 643.552 -176.596 466.957  466.957 

*) Grundstørrelse er beregnet pr. lejlighed 
+) Det faste bidrag er omregnet til variabel kubikmetertakst 
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Skive Vand – model B 

 
Vand-
forbrug 

Grund-
størrelse 

Tilsl. 
regnv. 

Befæst-
elsesgr
ad 

Ændring Nuværende 
pris 

Ændring Nyt bidrag 

       Variabelt Regnvand I alt 
m3/år m2  % % kr. kr. kr. kr. kr. 

     34,93+) 
kr./m3 

 25,62 kr./m3 3,50 kr./ 
befæstet m2 

 

Boliger          
20 hus 800 x 20 53 699 374 512 560 1.072 
20 hus 800   -27 699 -186 512  512 
20 lejli. 314* x 40 36 699 253 512 439 951 
20 lejl. 314*   -27 699 -186 512  512 
70 hus 800 x 20 -4 2.445 -92 1.793 560 2.353 
70 hus 800   -27 2.445 -652 1.793  1.793 
70 lejl. 314* x 40 -9 2.445 -213 1.793 439 2.232 
70 lejl. 314*   -27 2.445 -652 1.793  1.793 
110 hus 800 x 20 -12 3.843 -465 2.818 560 3.378 
110 hus 800   -27 3.843 -1.025 2.818  2.818 
110 lejl. 314* x 40 -15 3.843 -585 2.818 439 3.257 
110 lejl. 314*   -27 3.843 -1.025 2.818  2.818 
250 hus 800 x 20 -20 8.733 -1.768 6.405 560 6.965 
250 hus 800   -27 8.733 -2.328 6.405  6.405 
          
Erhverv          
1.111 406 x 50 -25 38.812 -9.637 28.464 711 29.175 
1.111 406   -27 38.812 -10.348 28.464  28.464 
1.113 108.765 x 50 463 38.881 179.973 28.515 190.339 218.854 
1.113 108.765 x 10 71 38.881 27.702 28.515 38.068 66.583 
1.113 108.765   -27 38.881 -10.366 28.515  28.515 
8.144 1.095 x 50 -26 284.502 -73.934 208.651 1.916 210.567 
8.144 1.095   -27 284.502 -75.851 208.651  208.651 
5.798 161.698 x 50 113 202.547 228.971 148.546 282.972 431.517 
5.798 161.698 x 10 1 202.547 2.594 148.546 56.594 205.140 
5.798 161.698   -27 202.547 -54.001 148.546  148.546 
18.422 2.124.914 x  551 643.552 3.547.023 471.976 3.718.600 4.190.575 
18.422 2.124.914 x 50 89 643.552 572.143 471.976 743.720 1.215.695 
18.422 2.124.914   -27 643.552 -171.577 471.976  471.976 

*) Grundstørrelse er beregnet pr. lejlighed 
+) Det faste bidrag er omregnet til variabel kubikmetertakst 
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Skive Vand – model C 

 
Vand-
forbrug 

Grund-
størrelse 

Tilsl. 
regnv. 

Befæst-
elsesgr
ad 

Ændring Nuværende 
pris 

Ændring Nyt bidrag 

       Variabelt Regnvand I alt 
m3/år m2  % % kr. kr. kr. kr. kr. 

     34,93+) 
kr./m3 

 25,35 kr./m3 5,00 kr./ 
red. tilsl. m2 

 

Boliger          
20 hus 800 x 20 42 699 293 511 480 991 
20 hus 800   -27 699 -187 511  511 
20 lejli. 314* x 40 27 699 189 511 376 888 
20 lejl. 314*   -27 699 -187 511  511 
70 hus 800 x 20 -7 2.445 -176 1.790 480 2.270 
70 hus 800   -27 2.445 -656 1.790  1.790 
70 lejl. 314* x 40 -11 2.445 -280 1.790 376 2.166 
70 lejl. 314*   -27 2.445 -656 1.790  1.790 
110 hus 800 x 20 -14 3.843 -551 2.812 480 3.292 
110 hus 800   -27 3.843 -1.031 2.812  2.812 
110 lejl. 314* x 40 -17 3.843 -654 2.812 376 3.188 
110 lejl. 314*   -27 3.843 -1.031 2.812  2.812 
250 hus 800 x 20 -21 8.733 -1.862 6.391 480 6.871 
250 hus 800   -27 8.733 -2.342 6.391  6.391 
          
Erhverv          
1.111 406 x 50 -25 38.812 -9.597 28.403 812 29.215 
1.111 406   -27 38.812 -10.409 28.403  28.403 
1.113 108.765 x 50 533 38.881 207.102 28.454 217.530 245.984 
1.113 108.765 x 10 85 38.881 33.078 28.454 43.506 71.960 
1.113 108.765   -27 38.881 -10.428 28.454  28.454 
8.144 1.095 x 50 -26 284.502 -74.112 208.200 2.190 210.390 
8.144 1.095   -27 284.502 -76.302 208.200  208.200 
5.798 161.698 x 50 133 202.547 269.074 148.225 323.396 471.621 
5.798 161.698 x 10 5 202.547 10.357 148.225 64.679 212.904 
5.798 161.698   -27 202.547 -54.322 148.225  148.225 
18.422 2.124.914 x  634 643.552 4.077.231 470.955 4.249.828 4.720.783 
18.422 2.124.914 x 50 105 643.552 677.368 470.955 849.966 1.320.921 
18.422 2.124.914   -27 643.552 -172.597 470.955  470.955 

*) Grundstørrelse er beregnet pr. lejlighed 
+) Det faste bidrag er omregnet til variabel kubikmetertakst 
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Hørsholm Vand – model A/D 

 
Vand-
forbrug 

Grund-
størrelse 

Tilsl. 
regnv. 

Befæst-
elsesgr
ad 

Ændring Nuværende 
pris 

Ændring Nyt bidrag 

       Variabelt Regnvand I alt 
m3/år m2  % % kr. kr. kr. kr. kr. 

     35,63 
kr./m3 

 30,54 kr./m3 900 kr./800 
m2 

 

Boliger          
20 hus 800 x 20 112 713 798 611 900 1.511 
20 hus 800   -14 713 -102 611  611 
20 lejli. 202* x 40 18 713 125 611 227 838 
20 lejl. 202*   -14 713 -102 611  611 
70 hus 800 x 20 22 2.494 543 2.138 900 3.038 
70 hus 800   -14 2.494 -357 2.138  2.138 
70 lejl. 202* x 40 -5 2.494 -130 2.138 227 2.365 
70 lejl. 202*   -14 2.494 -357 2.138  2.138 
110 hus 800 x 20 9 3.919 340 3.359 900 4.259 
110 hus 800   -14 3.919 -560 3.359  3.359 
110 lejl. 202* x 40 -9 3.919 -333 3.359 227 3.586 
110 lejl. 202*   -14 3.919 -560 3.359  3.359 
250 hus 800 x 20 -4 8.908 -374 7.634 900 8.534 
250 hus 800   -1 8.908 -1.274 7.634  7.634 
          
Erhverv          
1.340 435 x 50 -13 47.744 -6.336 40.918 490 41.408 
1.340 435   -14 47.744 -6.826 40.918  40.918 
880 73.997 x 50 251 31.354 78.764 26.872 83.247 110.118 
880 73.997 x 10 251 31.354 78.764 26.872 83.247 110.118 
880 73.997   -14 31.354 -4.483 26.872  26.872 
621 240.026 x 50 1206 22.126 266.866 18.963 270.029 288.992 
621 240.026 x 10 1206 22.126 266.866 18.963  270.029 288.992 
621 240.026   -14 22.126 -3.163 18.963  18.963 
21.000 41.034 x 50 -8 748.230 -60.814 641.253 46.163 687.416 
21.000 41.034 x 10 -8 748.230 -60.814 641.253 46.163 687.416 
21.000 41.034   -14 748.230 -106.977 641.253  641.253 
2.952 84.023 x 50 76 105.180 79.488 90.142 94.526 184.668 
2.952 84.023 x 10 76 105.180 79.488 90.142 94.526 184.668 
2.952     84.023   -14 105.180 -15.038 90.142  90.142 

*) Grundstørrelse er beregnet pr. lejlighed 
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Hørsholm Vand – model B 

 
Vand-
forbrug 

Grund-
størrelse 

Tilsl. 
regnv. 

Befæst-
elsesgr
ad 

Ændring Nuværende 
pris 

Ændring Nyt bidrag 

       Variabelt Regnvand I alt 
m3/år m2  % % kr. kr. kr. kr. kr. 

     35,63 
kr./m3 

 31,38 kr./m3 3,50 kr./ 
befæstet m2 

 

Boliger          
20 hus 800 x 20 67 713 475 628 560 1.188 
20 hus 800   -12 713 -85 628  628 
20 lejli. 202* x 40 28 713 198 628 283 910 
20 lejl. 202*   -12 713 -85 628  628 
70 hus 800 x 20 11 2.494 263 2.197 560 2.757 
70 hus 800   -12 2.494 -297 2.197  2.197 
70 lejl. 202* x 40 -1 2.494 -15 2.197 283 2.480 
70 lejl. 202*   -12 2.494 -297 2.197  2.197 
110 hus 800 x 20 2 3.919 93 3.452 560 4.012 
110 hus 800   -12 3.919 -467 3.452  3.452 
110 lejl. 202* x 40 -5 3.919 -184 3.452 283 3.735 
110 lejl. 202*   -12 3.919 -467 3.452  3.452 
250 hus 800 x 20 -6 8.908 -501 7.846 560 8.406 
250 hus 800   -12 8.908 -1.061 7.846  7.846 
          
Erhverv          
1.340 435 x 50 -10 47.744 -4.927 42.055 762 42.817 
1.340 435   -12 47.744 -5.689 42.055  42.055 
880 73.997 x 50 401 31.354 125.759 27.618 129.495 157.113 
880 73.997 x 10 71 31.354 22.163 27.618 25.899 53.517 
880 73.997   -12 31.354 -3.736 27.618  27.618 
621 240.026 x 50 1886 22.126 417.409 19.490 420.045 439.535 
621 240.026 x 10 368 22.126 81.373 19.490 84.009 103.499 
621 240.026   -12 22.126 -2.636 19.490  19.490 
21.000 41.034 x 50 -2 748.230 -17.345 659.076 71.809 730.885 
21.000 41.034 x 10 -10 748.230 -74.792 659.076 14.362 673.438 
21.000 41.034   -12 748.230 -89.154 659.076  659.076 
2.952 84.023 x 50 128 105.180 134.508 92.647 147.041 239.688 
2.952 84.023 x 10 16 105.180 16.876 92.647 29.408 122.055 
2.952     84.023   -12 105.180 -12.533 92.647  92.647 

*) Grundstørrelse er beregnet pr. lejlighed 
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Hørsholm Vand – model C 

 
Vand-
forbrug 

Grund-
størrelse 

Tilsl. 
regnv. 

Befæst-
elsesgr
ad 

Ændring Nuværende 
pris 

Ændring Nyt bidrag 

       Variabelt Regnvand I alt 
m3/år m2  % % kr. kr. kr. kr. kr. 

     35,63 
kr./m3 

 31,59 kr./m3 5,00 kr./ 
red. tilsl. m2 

 

Boliger          
20 hus 800 x 20 56 713 399 632 480 1.112 
20 hus 800   -11 713 -81 632  632 
20 lejli. 202* x 40 23 713 161 632 242 874 
20 lejl. 202*   -11 713 -81 632  632 
70 hus 800 x 20 8 2.494 197 2.211 480 2.691 
70 hus 800   -11 2.494 -283 2.211  2.211 
70 lejl. 202* x 40 -2 2.494 -41 2.211 242 2.453 
70 lejl. 202*   -11 2.494 -283 2.211  2.211 
110 hus 800 x 20 1 3.919 36 3.475 480 3.955 
110 hus 800   -11 3.919 -444 3.475  3.475 
110 lejl. 202* x 40 -5 3.919 -202 3.475 242 3.717 
110 lejl. 202*   -11 3.919 -444 3.475  3.475 
250 hus 800 x 20 -6 8.908 -530 7.897 480 8.377 
250 hus 800   -11 8.908 -1.010 7.897  7.897 
          
Erhverv          
1.340 435 x 50 -10 47.744 -4.544 42.330 871 43.201 
1.340 435   -11 47.744 -5.414 42.330  42.330 
880 73.997 x 50 461 31.354 144.439 27.799 147.994 175.793 
880 73.997 x 10 83 31.354 26.043 27.799 29.599 57.398 
880 73.997   -11 31.354 -3.556 27.799  27.799 
621 240.026 x 50 2158 22.126 477.543 19.617 480.052 499.669 
621 240.026 x 10 423 22.126 93.501 19.617 96.010 115.627 
621 240.026   -11 22.126 -2.509 19.617  19.617 
21.000 41.034 x 50 0 748.230 -2.784 663.379 82.067 745.446 
21.000 41.034 x 10 -9 748.230 -68.438 663.379 16.413 679.792 
21.000 41.034   -11 748.230 -84.851 663.379  663.379 
2.952 84.023 x 50 148 105.180 156.119 93.252 168.046 261.298 
2.952 84.023 x 10 21 105.180 21.682 93.252 33.609 126.861 
2.952     84.023   -11 105.180 -11.928 93.252  93.252 

*) Grundstørrelse er beregnet pr. lejlighed 
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Aarhus Vand – model A/D 

 
Vand-
forbrug 

Grund-
størrelse 

Tilsl. 
regnv. 

Befæst-
elsesgr
ad 

Ændring Nuværende 
pris 

Ændring Nyt bidrag 

       Variabelt Regnvand I alt 
m3/år m2  % % kr. kr. kr. kr. kr. 

     25,70 
kr./m3 

 22,97 kr./m3 900 kr./800 
m2 

 

Boliger          
20 hus 800 x 20 165 514 846 459 900 1.359 
20 hus 800   -11 514 -54 459  459 
20 lejli. 76* x 40 6 514 31 459 86 545 
20 lejl. 76*   -11 514 -54 459  459 
70 hus 800 x 20 39 1.798 710 1.608 900 2.508 
70 hus 800   -11 1.798 -190 1.608  1.608 
70 lejl. 76* x 40 -6 1.798 -104 1.608 86 1.693 
70 lejl. 76*   -11 1.798 -190 1.608  1.608 
110 hus 800 x 20 21 2.825 601 2.526 900 3.426 
110 hus 800   -11 2.825 -299 2.526  2.526 
110 lejl. 76* x 40 -8 2.825 -213 2.526 86 2.612 
110 lejl. 76*   -11 2.825 -299 2.526  2.526 
250 hus 800 x 20 3 6.420 221 5.741 900 6.641 
250 hus 800   -11 6.420 -679 5.741  5.741 
          
Erhverv          
1.081 5.077 x 50 10 27.760 2.778 24.826 5.712 30.538 
1.081 5.077   -11 27.760 -2.934 24.826  24.826 
1.966 116.019 x 50 248 50.487 125.185 45.151 130.521 175.672 
1.966 116.019 x 10 248 50.487 125.185 45.151 130.521 175.672 
1.966 116.019   -11 50.487 -5.336 45.151  45.151 
13.686 327.961 x 50 94 351.456 331.812 314.313 368.956 683.269 
13.686 327.961 x 10 94 351.456 331.812 314.313 368.956 683.269 
13.686 327.961   -11 351.456 -37.144 314.313  314.313 
7.439 82.989 x 50 38 191.034 73.173 170.844 93.363 264.207 
7.439 82.989 x 10 38 191.034 73.173 170.844 93.363 264.207 
7.439 82.989   -11 191.034 -20.190 170.844  170.844 
70.903 60.188 x 50 -7 1.820.789 -124.719 1.628.358 67.712 1.696.070 
70.903 60.188 x 10 -7 1.820.789 -124.719 1.628.358 67.712 1.696.070 
70.903      60.188   -11 1.820.789 -192.431 24.826  1.628.358 

*) Grundstørrelse er beregnet pr. lejlighed 
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Aarhus Vand – model B 

 
Vand-
forbrug 

Grund-
størrelse 

Tilsl. 
regnv. 

Befæst-
elsesgr
ad 

Ændring Nuværende 
pris 

Ændring Nyt bidrag 

       Variabelt Regnvand I alt 
m3/år m2  % % kr. kr. kr. kr. kr. 

     25,70 
kr./m3 

 22,83 kr./m3 900 kr./800 
m2 

 

Boliger          
20 hus 800 x 20 98 514 503 457 560 1.017 
20 hus 800   -11 514 -57 457  457 
20 lejli. 76* x 40 10 514 50 457 107 563 
20 lejl. 76*   -11 514 -57 457  457 
70 hus 800 x 20 20 1.798 360 1.598 560 2.158 
70 hus 800   -11 1.798 -200 1.598  1.598 
70 lejl. 76* x 40 -5 1.798 -93 1.598 107 1.705 
70 lejl. 76*   -11 1.798 -200 1.598  1.598 
110 hus 800 x 20 9 2.825 246 2.511 560 3.071 
110 hus 800   -11 2.825 -314 2.511  2.511 
110 lejl. 76* x 40 -7 2.825 -207 2.511 107 2.618 
110 lejl. 76*   -11 2.825 -314 2.511  2.511 
250 hus 800 x 20 -2 6.420 -153 5.707 560 6.267 
250 hus 800   -11 6.420 -713 5.707  5.707 
          
Erhverv          
1.081 5.077 x 50 21 27.760 5.803 24.678 8.885 33.563 
1.081 5.077   -11 27.760 -3.082 24.678  24.678 
1.966 116.019 x 50 391 50.487 197.427 44.881 203.033 247.914 
1.966 116.019 x 10 69 50.487 35.001 44.881 40.607 85.488 
1.966 116.019   -11 50.487 -5.605 44.881  44.881 
13.686 327.961 x 50 152 351.456 534.910 312.435 573.932 886.367 
13.686 327.961 x 10 22 351.456 75.765 312.435 114.786 427.221 
13.686 327.961   -11 351.456 -39.022 312.435  312.435 
7.439 82.989 x 50 65 191.034 124.021 169.823 145.231 315.054 
7.439 82.989 x 10 4 191.034 7.836 169.823 29.046 198.870 
7.439 82.989   -11 191.034 -21.210 169.823  169.823 
70.903 60.188 x 50 -5 1.820.789 -96.829 1.618.630 105.330 1.723.960 
70.903 60.188 x 10 -10 1.820.789 -181.093 1.618.630 21.066 1.639.696 
70.903      60.188   -11 1.820.789 -202.159 1.618.630  1.618.630 

*) Grundstørrelse er beregnet pr. lejlighed 
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Aarhus Vand – model C 
 

Vand-
forbrug 

Grund-
størrelse 

Tilsl. 
regnv. 

Befæst-
elsesgr
ad 

Ændring Nuværende 
pris 

Ændring Nyt bidrag 

       Variabelt Regnvand I alt 
m3/år m2  % % kr. kr. kr. kr. kr. 

     25,70 
kr./m3 

 22,79 kr./m3 900 kr./800 
m2 

 

Boliger          
20 hus 800 x 20 82 514 422 456 480 936 
20 hus 800   -11 514 -58 456  456 
20 lejli. 76* x 40 7 514 34 456 91 547 
20 lejl. 76*   -11 514 -58 456  456 
70 hus 800 x 20 15 1.798 278 1.595 480 2.075 
70 hus 800   -11 1.798 -202 1.595  1.595 
70 lejl. 76* x 40 -6 1.798 -111 1.595 91 1.687 
70 lejl. 76*   -11 1.798 -202 1.595  1.595 
110 hus 800 x 20 6 2.825 162 2.507 480 2.987 
110 hus 800   -11 2.825 -318 2.507  2.507 
110 lejl. 76* x 40 -8 2.825 -227 2.507 91 2.598 
110 lejl. 76*   -11 2.825 -318 2.507  2.507 
250 hus 800 x 20 -4 6.420 -243 5.697 480 6.177 
250 hus 800   -11 6.420 -723 5.697  5.697 
          
Erhverv          
1.081 5.077 x 50 25 27.760 7.028 24.634 10.154 34.788 
1.081 5.077   -11 27.760 -3.126 24.634  24.634 
1.966 116.019 x 50 448 50.487 226.352 44.802 232.037 276.839 
1.966 116.019 x 10 81 50.487 40.722 44.802 46.407 91.209 
1.966 116.019   -11 50.487 -5.685 44.802  44.802 
13.686 327.961 x 50 175 351.456 616.346 311.881 655.922 967.803 
13.686 327.961 x 10 26 351.456 91.609 311.881 131.184 443.065 
13.686 327.961   -11 351.456 -39.576 311.881  311.881 
7.439 82.989 x 50 76 191.034 144.467 169.522 165.978 335.500 
7.439 82.989 x 10 6 191.034 11.684 169.522 33.196 202.718 
7.439 82.989   -11 191.034 -21.511 169.522  169.522 
70.903 60.188 x 50 -5 1.820.789 -84.653 1.615.759 120.377 1.736.136 
70.903 60.188 x 10 -10 1.820.789 -180.955 1.615.759 24.075 1.639.834 
70.903      60.188   -11 1.820.789 -205.030 1.615.759  1.615.759 

*) Grundstørrelse er beregnet pr. lejlighed 
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Bilag 6 – Sammenstilling af nøgletal 
 
 
 Afregnede 

kubikmeter 
Samlet 
mængde vand 
behandlet (m3) 

Fast og 
variabelt bidrag 
(kr.) 

Særbidrag (kr.) Vejbidrag 
(% og kr.) 

Udgifter til rens, 
transport og 
administration 
(kr.) 

Udgifter til 
reinvestering 
fordelt på kloak 
og rensning 
(kr.) 

Udgifter til 
nyinvestering 
fordelt på kloak 
og rensning 
(kr.) 

Erhvervstung forsyning (omkring 50 – 70 % af vandforbruget anvendes af virksomheder) 
Thisted 2.460.942 6.505.252 Fast bidrag: 

8.305.325 kr. 
 
Variabelt 
bidrag: 
46.019.629 kr. 

Intet særbidrag Statsveje: 
106.489 
 
Kommunalt 
vejbidrag: ikke 
oplyst 

Ikke oplyst  Ikke oplyst  Ikke oplyst  

Frederikshavn 4.020.000 10.674.769 Fast bidrag: 
13.993.757 kr. 
 
Variabelt 
bidrag: 
105.495.622 kr. 

Intet særbidrag 2.157.097 kr. 
 
Stats vejareal: 
331.511 m2 
 
Kommunalt 
vejbidrag: 4 % 

Renseanlæg:  
34.730.362 
 
Transport: 
18.223.189 
 
Adm.: 
4.561.812 
 

Kloak: 
15.596.386 
 
Renseanlæg: 
715.780 

Kloak: 
17.697.695 
 
Renseanlæg: 
25.400 

Gennemsnitsforsyning (omkring 30 % af vandforbruget anvendes af erhvervsvirksomheder) 
Aarhus 15.700.000 

 
(inkl. 
vandmængden 
fra 
virksomheder, 
der betaler 
særbidrag) 

30.083.690 Fast bidrag: 
Intet 
 
Variabelt 
bidrag: 20,54 
kr/m3 excl. 
moms. 
 
304.100.000 kr. 
ekskl. indtægter 
fra særbidrag 

Fem 
virksomheder: 
1.574.964 kr. 
ekskl. moms. 
  
(405.000 m3) 

Statsveje: 
96.499 kr. 
ekskl. moms. 
 
Kommunale 
veje: 5,6 %  
(8 % i 2010) 
 
9.769.024 
(18.480.000 i 
2010) 

Renseanlæg: 
72.374.881 
 
Transport: 
20.283.810 
 
Adm.: 
19.448.762 
 

Kloak: 
158.928.253 
 
Renseanlæg: 
3.729.040 

Kloak: 
66.926.349 
 
Renseanlæg: 
19.298.958 

Horsens 4.655.000 9.500.000 Fast bidrag:  Intet særbidrag Statsveje:  Renseanlæg: Kloak: Kloak: 
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513 
 
11.500.000 
 
Variabelt 
bidrag:  
18,43 kr. excl. 
moms 
 
83.500.000 
 

 
Kommunale 
veje: 8 % 
(600.000) 
 
(2.800.000 i 
2010) 

35.300.000 
 
Transport: 
14.100.000 
 
Adm.: 
14.500.000 

24.200.000 
 
Renseanlæg: 
200.000 

7.000.000 
 
Renseanlæg: 
13.300.000 

 Afregnede 
kubikmeter 

Samlet 
mængde vand 
behandlet (m3) 

Fast og 
variabelt bidrag 
(kr.) 

Særbidrag (kr.) Vejbidrag 
(% og kr.) 

Udgifter til rens, 
transport og 
administration 
(kr.) 

Udgifter til 
reinvestering 
fordelt på kloak 
og rensning 
(kr.) 

Udgifter til 
nyinvestering 
fordelt på kloak 
og rensning 
(kr.) 

Erhvervslet forsyning (omkring 10 % af vandforbruget anvendes af erhvervsvirksomheder) 
Skive 1.883.443 7.193.574 - To 

virksomheder: 
286.619 
 
 

Kommunale 
veje: 242.488 
 
Statsveje: 
33.505 

Rens: 
15.931.467 
 
Transport: 
13.814.751 
 
Adm.: 
3.685.000 

Kloak: 
21.716.815 
 
Renseanlæg3.5
99.758 

Kloak: 
9.420.878 
 
Renseanlæg0 

Hørsholm 1.958.033  3.676.560 Fast bidrag: 
intet 
 
Variabelt 
bidrag: 35,63 
kr. incl. moms  
 
69.764.716 
(inkl. moms) 

0 Ingen statsveje: 
 
Kommunale 
veje: 3 %  
 
618.000 i 2010 
(omkring 
halvdelen i 
2009) 

Transport 
3.500.000 
 
Renseanlæg 
14.208.475 
 
Adm: 
750.000 

Transport 
9.000.000 
 
Renseanlæg 
6.000.000 
 

Transport 
9.000.000 
 
Renseanlæg 
2.000.000 
 



 

 Gennemsnitligt 
vandforbrug pr. 
ejendom 
(m3/ejendom) 

Gennemsnitligt vandforbrug pr. hektar 
grundareal  
(m3/ha) 

  Med oprindelige 
grundarealer 

Med korrigerede 
grundarealer for 
landbrugsejendomme 

Thisted 239 - - 
Frederikshavn 169 - - 
Aarhus 262 1.091 2.080 
Horsens 253 - - 
Skive 130 230 590 
Hørsholm 190 1.104 990 

 



 

Bilag 7: Fordeling af faste og variable omkostninger. Følgende forsyninger har deltaget i estimeringen af disse omkostninger: Herning, 
Syddjurs, Aalborg, Aarhus, Skive og Vandcenter Syd. 

 

Fordeling 1 Fordeling 2 Fordeling 3 

Spildevand Regnvand fælleskloak 
Regnvand 

separatkloak Uvedkommende vand I alt   I alt 

  Fast Variabel Fast Variabel Fast Variabel Fast Variabel Fast Variabel Spildevand Regnvand 
Uvedkommende 
vand 

Gennemsnit 39% 11% 17% 4% 20% 2% 5% 2% 82% 18% 50% 43% 7% 
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