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Bilag: Investeringer i Energi Viborg Vand, spildevandsforsyningen 
 
Energi Viborg Vand A/S, spildevandsforsyningen har i 2018 udarbejdet en prognose for fremtidige inve-
steringer i ledningsnettet. Prognosen danner sammen med en model for takstfastsættelse grundlag for 
investeringsforslaget, der er indarbejdet i udkast til budget 2019.  
 
Grundlaget for at udarbejde investeringsprognoser er gode. Vi råder over et veldokumenteret led-
ningsnet, hvor anlægsår, materiale og fysisk placering er kendt og digitalt registrerede. Herudover tv-
inspiceres 40-50 km årligt for at få kendskab til ledningernes fysiske tilstand.  
 
På trods af de valide registreringer af ledningsnettet er en analyse af investeringsbehovet påhæftet 
med usikkerhed om både teknisk levetid og værdisætning. Det er nødvendigt at foretage en vurdering 
af ledningernes faktiske levetid, da den økonomiske levetid på 75 år ikke svarer til den tekniske levetid 
baseret på erfaringer. Levetiden har stor betydning for det årlige reinvesteringsbehov og for selskabets 
efterslæb i investeringer. De økonomiske vurderinger af ledningernes værdier er baseret på POLKA-
katalogets gennemsnitspriser vægtet mellem historisk anskaffelsesværdi og genanskaffelsesværdier 
for spildevandsselskaber på landsplan. Der er ingen konklusion på, om usikkerheden over- eller under-
vurderer reinvesteringsbehovet i den analyse, der er beskrevet i nedenstående.  
 
Figur 1 viser behovet for investeringer i ledningsnettet med en levetid på 65 år for en ledning. Faktisk 
levetid for de ledninger, der er afgangsført gennem de seneste år er i Energi Viborg Vand opgjort til 47 
år. Det har vi i analysen vurderet at være for lav en levetid, når der vurderes over en længere tidshori-
sont. 75 år, som er den økonomiske levetid for en ledning, vurderer vi til gengæld som urealistisk lang, 
så vi har valgt at analysere behovet ud fra en gennemsnitlig levetid på 65 år. I 2018 er der et beregnet 
investeringsefterslæb på 636 mio. kr., som skulle være investeret for at holde trit med de akkumulere-
de afskrivninger. Efterslæbet er opbygget over tid – også før kloakforsyningen blev udskilt fra Viborg 
Kommune – og betyder, at forsyningen ikke har fornyet kloakanlæggene i tilstrækkeligt omfang ud fra 
de i beregningerne givne forudsætninger.   
 
Det kan oplyses, at investeringer i ledninger i 2015-2017 har ligget i et gennemsnitligt niveau på om-
kring 94 mio. kr., hvilket er et historisk højt niveau.  
 
Af figur 1 ses det, at kurven for afskrevne anlægsværdier bevæger sig fra ca. 650 mio. kr. til ca. 1.000 
mio. kr. For at holde investeringerne på et niveau, der kan finansieres af årlige indtægter fra vandaf-
ledningsbidrag og andre indtægter, er der i investeringsforslaget afsat 91 mio. kr. årligt i perioden 
2019-2022 til ledningsinvesteringer. Dette er lidt under investeringsbehovet på ca. 100 mio. kr. årligt i 
2019-2022, men investeringer i det omfang vil kræve, at nogle ledningsinvesteringer lånefinansieres.  
 
På renseanlæggene skal der også investeres store beløb i de kommende år. På Bjerringbro Renseanlæg 
investeres der 24,5 mio. kr. i nyt indløbs- og forbehandlingsanlæg i 2019 og 2020, opførelsen af et nyt 
renseanlæg i Skals forventes i perioden 2019-2022 at koste 49 mio. kr., og nyt forbehandlingsanlæg på 
Stoholm Renseanlæg forventes i 2022 at koste 8 mio. kr. Derudover er der afsat investeringer til at hol-
de de øvrige renseanlæg funktionelle i overensstemmelse med selskabets plan for den fremtidige ren-
seanlægsstruktur. Investeringerne på Bjerringbro Renseanlæg, Skals Renseanlæg og Stoholm Rensean-
læg foreslås finansieret ved låneoptagelse.  
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Figur 1: Investeringsbehov, ledninger 2015-2095 

  
 
 
I investeringsprognosen er der tillige afsat investeringer til byggemodninger, jordkøb og driftsmidler.  
 
Tabel 1: Investeringsbudget 2019-2022. Faste priser 
Investeringsoverslag 2019 2020 2021 2022 
Jordkøb 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 
Skals Renseanlæg * 1.500.000 5.500.000 25.000.000 17.000.000 
Bjerringbro Renseanlæg * 14.500.000 10.000.000 0 0 
Stoholm Renseanlæg *  0 0 0 8.000.000 
Øvrige Renseanlæg 14.700.000 17.800.000 6.000.000 19.000.000 
Ledninger 91.000.000 91.000.000 91.000.000 91.000.000 
Byggemodninger 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 
Driftsmidler og inventar 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 
Investeringer i alt 133.700.000 136.300.000 134.000.000 147.000.000 
Tilslutningsbidrag -6.000.000 -6.000.000 -6.000.000 -6.000.000 
Låneoptagelse 16.000.000 15.500.000 25.000.000 25.000.000 
* Projekterne foreslås finansieret ved låneoptagelse. Samlet lån i perioden udgør 82 mio. kr. 
 

Ved hjælp af en prognosemodel, som DANVA stiller til rådighed for vandselskaberne, er konsekvenser-
ne af de årlige investeringer analyseret. Modellen viser udviklingen i den økonomiske ramme, selska-
bets driftsomkostninger, renter, afdrag og investeringer frem til 2058 under de forudsætninger, der 
lægges til grund for analysen. 
 
Energi Viborg Vand, spildevandsforsyningen er i den seneste benchmarking af alle spildevandsselska-
ber udråbt som et effektivt selskab. Det betyder, at der ikke stilles krav til forsyningen om effektivise-
ring udover de generelle effektiviseringer af driftsomkostninger og investering, som alle selskaber på-
lægges. I analysen er det nuværende niveau for driftsomkostninger derfor bibeholdt – fratrukket det 
generelle effektiviseringskrav. 
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Grundlaget for investeringsrammen er i analysen anvendt som beskrevet i ovenstående. Der er lagt 
investeringer ind for perioden 2019-2022 samt for perioden 2023-2028. I 2023 er der i investerings-
overslaget indregnet de investeringer, der kan foretages uden yderligere låneoptagelse. Det svarer i 
2023 til 111 mio. kr. Fra 2024 og de resterende analyseår frem til 2028 er investeringsniveauet på 96 
mio. kr. målt i prisniveauet for 2019.  
 
Modellen opererer med en inflation på 2 % årligt. De viste omkostninger og investeringer i figur 2 er i 
løbende priser.  
 
Figur 2: Økonomisk ramme ift. driftsomkostninger, renter, afdrag og investeringer 2019-2028 
 

 
 
Som det fremgår af figur 2, overstiger driftsomkostninger, renter, afdrag og investeringer den økono-
miske ramme i årene fra 2019-2022. Herefter er investeringerne tilpasset de indtægter, der kan finan-
siere både driftsomkostninger, renter, afdrag og investeringer. Det er dog vigtigt at understrege, at re-
guleringen er en indtægtsrammeregulering, som ikke hindrer selskabet i at optage lån til investeringer 
udover indtægtsrammen.  
 
Den skitserede problematik omkring investeringsbehovet og muligheden for at finansiere alt over tak-
sterne for vandafledning er kendt for alle selskaber. Myndighedsudøveren, som er Forsyningssekreta-
riatet, er blevet gjort opmærksom på, at den nuværende regulering fører til, at alle selskaber gældsæt-
tes for at kunne leve op til de investeringsbehov, der er i branchen. Den politiske intention bag vand-
sektorforliget har på dette punkt været, at der skal mere lånefinansiering ind i sektoren for at sikre, at 
de generationer, der gør brug af anlæggene også er med til at finansiere dem. Låneoptagelse er såle-
des slet ikke ukendt i branchen, og mange spildevandsselskaber har allerede optaget lån til investerin-
ger.  
 


