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ENERGI VIBORG VAND A/S

ESDH-nr.: 2019/00361 020
Ansvarlig: MU

Opfølgning på ”God selskabsledelse”

Opfølgning på BUS (bestyrelsesudviklingssamtaler)
På baggrund af de individuelle samtaler, som bestyrelsesformanden har gennemført med be-
styrelsesmedlemmerne, har formanden vurderet, at der i vinteren 2019/2020 vil blive tilbudt 
supplerende uddannelse for de bestyrelsesmedlemmer, der har givet udtryk for et ønske om 
dette.

Flere bestyrelsesmedlemmer gav udtryk for ønske om yderligere viden om bestyrelsens ansvar 
og pligter, herunder regler om åbenhed og fortrolighed.

I forbindelse med nye bestyrelsesmedlemmers tiltræden deltager medlemmerne i et bestyrel-
seskursus for at blive introduceret til bestyrelsesarbejdet.

Bestyrelsesmedlemmerne vil modtage en kalenderinvitation, når kurset er planlagt.

Fortrolighed/åbenhed vedr. bestyrelsessagerne
Bestyrelsen behandlede senest i foråret 2012 håndteringen af bestyrelsessager i forhold til for-
trolighed og offentliggørelse.

På bestyrelsesmødet i januar 2020 planlægges fremlæggelse af en bestyrelsessag, hvor den 
nuværende praksis og reglerne på området gennemgås. På denne baggrund kan bestyrelsen 
drøfte, om den nuværende håndtering er i overensstemmelse med bestyrelsens ønsker til det-
te, og den fremtidige praksis kan fastlægges.

Det bemærkes, at koncernens ”God selskabsledelse” ikke indeholder anvisninger mht. besty-
relsessagerne.

BILAG

Ingen

DIREKTØREN INDSTILLER

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Punkt 1: Opfølgning på "God selskabsledelse"



Beslutning for Punkt 1: Opfølgning på "God
selskabsledelse"

Orienteringen blev taget til efterretning.
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ENERGI VIBORG VAND A/S

ESDH-nr.: 2019/00361 006
Ansvarlig: MU

Budgetopfølgninger pr. 30. september 2019      

Budgetopfølgningerne i selskabet udarbejdes på baggrund af selskabets bogholderi, som ajour-
føres for foregående måned frem til afregning af moms den 25. i hver måned. 

Nærværende budgetopfølgninger er udarbejdet for perioden 1. januar til 30. september 2019.   

Drikkevandsforsyningen
Budgetopfølgningen pr. 30. september 2019 udviser et overskud på 7.297 t.kr., som er 2.021 
t.kr. bedre end budgetteret. 

Den væsentligste budgetafvigelse ligger i omsætningen, hvor indtægterne på 20.646 t.kr. er 
1.699 t.kr. højere end budgetteret. Vandforbruget faktureres som aconto opkrævninger og regu-
leres én gang årligt i forbindelse med aflæsningen af vandmålere. Det skal som tidligere be-
mærkes, at omsætningen fra salg af vand er højere end budgetteret som følge af det høje 
vandforbrug i 2018, idet der opkræves aconto på baggrund af det seneste årsforbrug. 

Der er budgetafvigelser på både løn- og personaleomkostninger, produktions- og distributions-
omkostninger samt salgs- og administrationsomkostninger. Tilsammen giver afvigelserne en 
besparelse i forhold til budgettet på 298 t.kr. Det forventes, at omkostningerne under ét vil 
overholde budgettet. 

Der er i fællesbidrag til Energi Viborg A/S taget højde for en regulering af tjenestemandspen-
sionsforpligtelsen på 184 t.kr. i det forventede årsresultat. Reguleringen foretages på baggrund 
af seneste aktuarberegning. Det er en markant regulering af selskabets hensættelse, der blandt 
andet kan begrundes i den forrentning, der er opnået i de afsatte pensioner, og som ikke har 
været på niveau med det, der var forudsat i de tidligere aktuarberegninger. 

Der er som nævnt i opfølgningen pr. 31. august afholdt omkostninger til en større, uforudset 
reparation af en trykforøger, hvilket også ses af merforbruget på produktions- og distributions-
omkostninger. 

Under salg og administration er der en besparelse på IT-omkostninger. Her indgår administrati-
ve ydelser vedrørende opdatering og vedligeholdelse af selskabets registreringer af lednings-
nettet. I 4. kvartal arbejdes der med opdatering heraf, hvorfor det også forventes, at omkostnin-
gerne til IT vil stige svarene til årets budgetterede omkostninger. 

Det forventede årsresultat er i forhold til det oprindelige budget forhøjet med 900 t.kr. begrundet 
i øgede indtægter fra det faste bidrag. Årets resultat for 2019 forventes derfor at udgøre 8.165 
t.kr. mod oprindeligt budgetteret 7.265 t.kr.

Investeringerne i perioden udgør 10.967 t.kr. mod en budgetteret investeringsramme på 14.580 
t.kr. Tilslutningsbidragene udgør 2.877 t.kr. af de budgetterede 4.407 t.kr. Drikkevandsforsynin-
gen forventes at følge budgettet i 2019, både for investeringer og tilslutningsbidrag.

Likviditetsprognosen, som vist i graf 1, er baseret på forsyningens omsætning, drift, investerin-
ger og balancemæssige likviditetspåvirkninger. Likviditeten er i forhold til drifts- og investe-

Punkt 2: Budgetopfølgning pr. 30.09.2019
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ringsbudget forskudt som følge af betalingsfrister. Drikkevandsforsyningen har sammen med 
Energi Viborg Vand, spildevandsforsyningen, en samlet kreditramme på 20.000 t.kr. 

Graf 1: Indestående ultimo måneden 2019, drikkevandsforsyningen 

Spildevandsforsyningen
Budgetopfølgningen pr. 30. september 2019 udviser et overskud på 54.777 t.kr., som er 7.468 
t.kr. bedre end budgetteret. 

Opkrævningen af aconto bidrag for vandafledning er højere end budgetteret. Det skyldes som 
beskrevet under drikkevandsforsyningen det høje vandforbrug i 2018, hvor der i sommermåne-
derne blev brugt mere vand end normalt. Da aconto opkrævninger bl.a. baseres på tidligere års 
forbrug, er der i 2019 opkrævet en højere aconto, end den budgetterede vandmængde for 2019 
svarer til. Ved årsafregningen i foråret 2020 tilbageføres eventuelt for meget opkrævet vandaf-
ledningsbidrag, når forbruget for 2019 kendes. 

Tidligere budgetopfølgninger har vist, at overførte lønomkostninger har været mindre end bud-
getteret. Overførte lønomkostninger er fordelingen af lønomkostninger bestemt af medarbej-
dernes tidsregistreringer på drifts- og anlægsarbejder. Når timerne registreres på et projekt, flyt-
tes den tilsvarende lønomkostning fra løn- og personaleomkostninger til produktions- og distri-
butionsomkostninger eller til investeringer i anlægsprojekter afhængig af de projekter, timerne 
registreres på. Afvigelsen var pr. 31. august på 1.650 t.kr., hvilket gav anledning til en udred-
ning af forskellen til budgettet. Det har vist sig, at der var en fejl i opsætningen af driftsprojekter 
vedrørende grøn vedligeholdelse af pumpestationer, bassiner mv. Fejlen er nu rettet, og forde-
lingen af lønomkostninger er derved mere retvisende i budgetopfølgningen pr. 30. september. 
Konsekvensen er, at der er flyttet omkostninger fra løn- og personale til produktion og distribu-
tion, men det har ikke ændret i opgørelsen af de totale driftsomkostninger i 2019.    

Der er under fællesbidrag til Energi Viborg A/S indregnet en regulering af tjenestemandspen-
sionsforpligtelsen på 551 t.kr. i det forventede årsresultat. Reguleringen opkræves hos de sel-
skaber, der trækker på udlånte tjenestemænd fra Viborg Kommune. Opkrævningen foretages 
på baggrund af seneste aktuarberegning, som medfører en markant regulering af Energi Vi-
borgs hensættelse. Ændringen i forpligtelsen kan blandt andet begrundes i forrentningen af de 
afsatte pensioner, som ikke har været på niveau med det, der var forudsat i de tidligere aktuar-
beregninger. 
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På drift og vedligeholdelse af ledninger, pumpestationer, bassiner og renseanlæg er der mindre 
forbrug end budgetteret. I opfølgningen pr. 31. august blev der i det forventede årsresultat re-
duceret i omkostningerne til produktion og distribution, og denne vurdering fastholdes. 

Årets resultat for 2019 forventes at udgøre et overskud på 50.364 t.kr. mod et budgetteret re-
sultat på 49.315 t.kr. 

Investeringerne i perioden udgør 69.003 t.kr. mod en budgetteret investeringsramme på 
133.700 t.kr. Tilslutningsbidragene udgør 4.060 t.kr. af de budgetterede 6.000 t.kr. Det er for 
spildevandsselskaber sædvanligt, at mange investeringer afholdes i 4. kvartal, hvor mange an-
lægsprojekter afsluttes. Projektlederne har vurderet, hvor meget det er realistisk at nå at gen-
nemføre i 2019, og de har vurderet, at der vil være investeringer for 124.608 t.kr. At det budget-
terede ikke nås, skyldes i det væsentligste, at investeringerne i byggemodninger i 2019 er høje-
re end oprindeligt forventet. Det betyder også, at indtægter fra tilslutningsbidrag er revurderet til 
10.000 t.kr., som er 4.000 t.kr. mere end budgetteret.

Likviditetsprognosen, som er vist i graf 2, er baseret på forsyningens omsætning, drift, investe-
ringer og balancemæssige likviditetspåvirkninger. Likviditeten er i forhold til drifts- og investe-
ringsbudget forskudt som følge af betalingsfrister. Spildevandsforsyningen har sammen med 
Energi Viborg Vand, Drikkevand en samlet kreditramme på 20.000 t.kr. 

Der er i likviditetsprognosen indregnet låneoptagelse på 16 mio. kr. i henhold til det godkendte 
investeringsbudget. Det bemærkes desuden, at der i januar 2020 vil være et træk på likviditeten 
til betaling for investeringer, der afsluttes i december 2019. Det er kendetegnende for likviditets-
flowet i spildevandsforsyningen, at investeringer afsluttes sidst på året, og at der i 4. kvartal er 
et stort træk på selskabets likviditet. 

Graf 2: Indestående ultimo måneden 2019, spildevandsforsyningen 

Overholdelse af kreditramme
Energi Viborg Vand, drikkevandsforsyningen og Energi Viborg Vand, spildevandsforsyningen 
deler en kreditramme på 20 mio. kr. i Jyske Bank. Som det ses på graf 3, overholder selska-
berne deres kreditramme. 
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Graf 3: Overholdelse af Energi Viborg Vand kreditramme i Jyske Bank 

BILAG

1. Budgetopfølgning pr. 30. september 2019 for Energi Viborg Vand A/S (Drikkevand)

2. Budgetopfølgning pr. 30. september 2019 for Energi Viborg Vand A/S (Spildevand)

DIREKTØREN INDSTILLER

at budgetopfølgningerne tages til efterretning.



Beslutning for Punkt 2: Budgetopfølgning pr. 30.09.2019

Indstillingen blev godkendt.
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ENERGI VIBORG VAND A/S

Energi Viborg Vand A/S
(Drikkevandsforsyningen)

År til dato Års-

Beløb i t.kr. Real. Budg.   Afv. Real. Budg.   Afv. resultat Budget

Salg af vand 3.027 2.801 226 9.070 8.403 667 11.203 11.203

Fast afgift 3.760 3.440 320 11.262 10.319 943 14.659 13.759

Andre indtægter 6 13 -7 315 225 90 1.138 1.138

Omsætning i alt 6.793 6.254 539 20.646 18.947 1.699 27.000 26.100

Lønomkostninger -488 -470 -18 -4.131 -4.197 66 -5.632 -5.632

Personaleomkostninger -7 -80 73 -84 -353 269 -483 -483

Heraf overført til projekter 395 409 -14 3.536 3.380 156 4.497 4.497

Løn- og personaleomk. i alt -99 -141 42 -679 -1.170 491 -1.618 -1.618

Vandindvinding -65 -45 -20 -268 -188 -80 -296 -296

Vandbehandling -160 -128 -32 -1.389 -1.265 -124 -1.823 -1.823

Distribution -142 -33 -109 -795 -384 -411 -821 -671

Hoved- og stikledninger -101 -98 -3 -1.125 -1.236 111 -1.698 -1.848

Målere -15 -21 6 -34 -66 32 -100 -100

Produktions- og distributionsomk. i alt -483 -325 -158 -3.611 -3.139 -472 -4.738 -4.738

Energi Viborg A/S -420 -420 0 -3.777 -3.780 3 -5.221 -5.037

Kontingenter og abonnementer -4 -5 1 -237 -299 62 -300 -300

It -4 -14 10 -99 -243 144 -300 -300

Revision og juridisk bistand 0 -13 13 -15 -83 69 -140 -140

Tab på debitorer 0 -13 13 -1 -37 36 -50 -50

Øvrige omkostninger -23 -43 20 -393 -359 -34 -588 -588

Salgs- og administrationsomk. i alt -451 -508 57 -4.522 -4.801 279 -6.599 -6.415

Resultat før afskrivninger 5.759 5.280 479 11.835 9.837 1.998 14.045 13.329

Afskrivninger -496 -496 0 -4.492 -4.492 0 -5.951 -5.951

Resultat af primær drift 5.263 4.784 479 7.343 5.345 1.998 8.094 7.378

Finansielle poster -28 -17 -11 -46 -69 23 -113 -113

Resultat før skat og overdækning 5.235 4.767 468 7.297 5.276 2.021 7.981 7.265

Skat af årets resultat 0 0 0 0 0 0 0 0

Årets resultat 5.235 4.767 468 7.297 5.276 2.021 7.981 7.265

Investeringer til dato -10.967 -14.580 -14.580

Tilslutningsbidrag til dato 2.877 4.407 4.407
Budgetopfølgningen er udarbejdet på basis af balancen pr. 30/09-2019 og budget for 2019.

Omsætningen fra salg af vand er højere end budgetteret som følge af det høje vandforbrug i 2018, idet der opkræves
aconto på baggrund af det seneste årsforbrug. De øgede indtægter fra faste bidrag skyldes, at indtægten er budgetsat
for lavt. På baggrund af de seneste års indtægter og udviklingen i antal kunder, er det vurderet, at omsætningen bliver
ca. 900 t.kr. større end oprindeligt budgetteret. Ændringen er indarbejdet i det forventede årsresultat.

Der er positive afvigelser under lønomkostninger, som både skyldes færre afholdte lønomkostninger og personale-
omkostninger, men også at der fordeles flere lønomkostninger end budgetteret til drifts- og anlægsprojekter. 
I det forventede årsresultat er der taget højde for regulering af tjenestemandspensionforpligtelsen på 184 t.kr. 

Der er afholdt flere omkostninger til drift og vedligeholdelse af produktions- og distributionsanlæg end budgetteret.
Forbruget skal ses i sammenhæng med fordelingen af lønomkostninger. 

Under fællesbidrag til Energi Viborg A/S er indregnet spildevandsforsyningens andel af en regulering af tjenestemands-
pensions-orpligtelsen på 184 t.kr. Forpligtelsen reguleres i henhold til seneste aktuarberegning. 

It omkostningerne ligger under det budgetterede. Det er særligt fordelte lønomkostninger, der udgør forbruget til it, og
da der ved årsafslutningen arbejdes mere med registreringer og ajourføring af registrering af ledningsnettet, så forventes 
der uændret et forbrug på 300 t.kr. til it i 2019. Øvrige afvigelser er af mindre karakter og har ikke givet anledning til
bemærkninger.

Investeringerne pr. 30. september udgør 10.967 t.kr. Det svarer til 75 % af den samlede investeringsramme.
Indtægter fra tilslutningsbidrag udgør 2.877 t.kr. svarende til 65 % af de budgetterede tilslutningsbidrag i 2019.

01.09.19 - 30.09.19

Budgetopfølgning pr. 30.09.19

Punkt 2, Bilag 1: Budgetopfølgning pr. 30. september 2019 for Energi Viborg Vand A/S (Drikkevand)



ENERGI VIBORG VAND A/S

Energi Viborg Vand A/S
(Spildevandsforsyningen)

År til dato Forv.

Beløb i t.kr. Real. Budg.   Afv. Real. Budg.   Afv. resultat Budget

  Vandafledningsbidrag 22.585 21.238 1.347 130.452 124.896 5.556 146.134 146.134

  Trappemodel 425 380 45 7.667 7.665 2 8.046 8.046

  Særbidrag 0 0 0 175 300 -125 300 300

  Vejafvanding 0 0 0 0 0 0 10.675 10.675

  Andre indtægter 18 50 -32 168 100 68 100 100

Omsætning i alt 23.028 21.668 1.360 138.463 132.961 5.502 165.255 165.255

Lønomkostninger -1.863 -1.611 -252 -14.510 -14.349 -161 -19.119 -19.219

Personaleomkostninger -138 -65 -73 -647 -498 -149 -838 -638

Heraf overført til projekter 1.519 1.440 79 13.164 12.654 510 16.945 16.945

Løn- og personaleomk. i alt -481 -236 -245 -1.992 -2.193 201 -3.012 -2.912

  Ledninger -356 -438 82 -3.184 -4.155 971 -4.645 -5.645

  Pumper -959 -809 -150 -5.332 -5.563 231 -7.451 -7.651

  Bassiner -156 -207 51 -920 -913 -7 -1.199 -1.199

Renseanlæg -3.060 -1.823 -1.237 -16.953 -17.017 64 -23.577 -23.877

Produktions- og distributionsomk. i alt -4.532 -3.277 -1.255 -26.390 -27.648 1.258 -36.872 -38.372

Energi Viborg A/S -618 -619 1 -5.565 -5.565 0 -7.971 -7.420

Kontingenter og abonnementer -29 -13 -16 -512 -447 -65 -557 -507

It 0 -45 45 -543 -660 117 -733 -733

Revision og juridisk bistand 0 -25 25 -19 -177 159 -62 -262

Tab på debitorer -3 -6 3 -34 -45 11 -52 -52

Måleroplysninger 0 0 0 -501 -495 -6 -976 -976

Øvrige omkostninger -17 -46 29 -227 -468 241 -714 -764

Salgs- og administrationsomk. i alt -668 -754 86 -7.401 -7.857 456 -11.065 -10.714

Resultat før afskrivninger 17.347 17.401 -54 102.680 95.263 7.417 114.306 113.257

Afskrivninger -5.303 -5.303 0 -47.733 -47.733 0 -63.642 -63.642

Resultat af primær drift 12.044 12.098 -54 54.947 47.530 7.417 50.664 49.615

Finansielle poster -77 -85 8 -170 -221 51 -300 -300

Resultat før skat og overdækning 11.967 12.013 -46 54.777 47.309 7.468 50.364 49.315

Skat af årets resultat 0 0 0 0 0 0 0 0

Årets resultat 11.967 12.013 -46 54.777 47.309 7.468 50.364 49.315

Investeringer til dato -69.003 -124.608 -133.700

Tilslutningsbidrag til dato 4.060 10.000 6.000

Rådnetank - drift, Bruunshåb Renseanlæg 65 119 -54 840 403 437 0 0

Tømningsordning -26 -135 109 771 -166 937 -102 -471

Budgetopfølgningen er udarbejdet på basis af balancen pr. 30/9-2019 og budget for 2019.

Indtægter fra vandafledning er højere end budgetteret. A'conto for 2019 fastsættes ud fra forbruget i 2018, og da vandforbruget i 

sommerperioden var højt, er de første acontorater udskrevet med et forventet forbrug for 2019, som er større end det budgetterede

grundlag. Den budgetterede indtægt fastholdes i det forventede årsresultat, mens vi afventer årsaflæsningen. 

I forhold til tidligere budgetopfølgninger er det konstateret, at der har været en fejl i opsætningen vedrørende fordeling af løn-

omkostninger. Det har tidligere set ud til, at der blev fordelt færre omkostninger end budgetteret, men det har vist sig ikke at være 

tilfældet. Fejlen er nu ændret, og de fordelte lønomkostninger ligger 510 t.kr. over det budgetterede niveau. Fejlen har ikke haft 

betydning for opgørelsen af de samlede omkostninger i tidligere budgetopfølgninger, men kun på fordelingen af omkostninger.

Under fællesbidrag til Energi Viborg A/S er indregnet spildevandsforsyningens andel af en regulering af tjenestemandspensions-

forpligtelsen på 551 t.kr. Forpligtelsen reguleres i henhold til seneste aktuarberegning. 

Der er generelt mindreforbrug på drift og vedligeholdelse af ledninger, pumpestationer, bassiner og renseanlæg.

Baseret på den historiske erfaring, der tidligere har vist store budgetafvigelser er der indregnet en besparelse på 1,5 mio. kr. i
det forventede årsresultat. 

Forsyningens investeringer udgør 69.003 t.kr. svarende til, at der er anvendt knap 52% af investeringsbudgettet pr. 30.9.2019.

Der er mange igangværende projekter på nuværende tidspunkt, hvilket er helt sædvanligt. Projektlederne har vurderet, hvor stort 

et forbrug, de forventer i 2019. Det forventede forbrug på 124.608 t.kr. er således ikke et udtryk for mangel på opgaver, men et 

udtryk for, hvad det er realistisk at gennemføre i 2019.

Aktiviteten på byggemodninger er højere end der er budgetteret med. Det betyder, at der både investeres mere i byggemodninger,

og at tilslutningsbidragene bliver større end oprindeligt budgetteret.

01.09.19 - 30.09.19

Budgetopfølgning pr. 30.09.19

Punkt 2, Bilag 2: Budgetopfølgning pr. 30. september 2019 for Energi Viborg Vand A/S (Spildevand)



ENERGI VIBORG VAND A/S

ESDH-nr.: 2019/00361 010
Ansvarlig: MU

Budget 2020 for Energi Viborg Vand A/S

Energi Viborg Vand A/S er regnskabsteknisk opdelt i to: Drikkevandsforsyningen og Spilde-
vandsforsyningen. Dette er ikke alene et krav i henhold til lovgivningen, men også en praktisk 
foranstaltning for bedst muligt at kunne følge op på økonomien i selskabet. Således er der i 
overensstemmelse hermed udarbejdet 2 budgetter.

Budgetterne for Energi Viborg Vand A/S er udarbejdet med baggrund i budget 2019, forventet 
regnskab 2019 og forventningerne til 2020.

Begge forsyninger er underlagt Vandsektorloven og underlagt økonomisk regulering. Selskabet 
får udmeldt 2 indtægtsrammer gældende for en 2-årig periode, hvor forsyningernes samlede 
indtægter ikke må overstige den udmeldte ramme.  

Forsyningernes indtægtsrammer fastsættes årligt. Rammerne indgår i 2-årige reguleringsperio-
der, hvor drikkevandsforsyningens ramme gælder for perioden 2019-2020, og spildevandsfor-
syningens ramme for 2020-2021. Overholdelse af indtægtsrammerne opgøres efter regule-
ringsperiodens udløb, så et ikke opkrævet beløb i det ene år kan opkræves i det andet regule-
ringsår. 

De forelagte budgetter for 2020 skal sammenholdes med de økonomiske rammer. Viborg 
Kommune legalitetsgodkender taksterne men har ikke mulighed for at øve indflydelse på tak-
sternes størrelse, idet det er selskabets bestyrelse, der fastlægger takstniveauet i overens-
stemmelse med forsyningernes indtægtsrammer. 

Drikkevandsforsyningen

Drikkevandsforsyningens samlede driftsbudget for 2020 udgør følgende:

Indtægter i alt 27.397 t.kr.
Udgifter i alt -18.881 t.kr.
Årets overskud før skat 8.516 t.kr.

Årets resultat vil i lighed med tidligere år blive anvendt til investeringer i anlæg i henhold til in-
vesteringsbudget samt afdrag på gæld.

Selskabets indtægtsramme er 44.171 t.kr. i 2020. Hertil kommer en ikke opkrævet andel af ind-
tægtsrammen i 2019 på 1.785 t.kr. Der kan herefter opkræves indtægter for maksimalt 45.956 
t.kr. i 2020.

Indtægterne i reguleringsregnskabet opgøres på anden måde end i årsregnskabet, idet også 
tilslutningsbidrag skal indregnes. I drikkevandsforsyningen er det fra og med regnskabsår 2017 
valgt at afskrive tilslutningsbidrag i reguleringsregnskabet. Det betyder, at de årlige tilslutnings-
bidrag afskrives over 75 år, sådan at de akkumulerede afskrivninger for tilslutningsbidrag fra 
2017-2020 indgår i reguleringsregnskabet 2020. 

Punkt 3: Budget 2020
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Overholdelse af indtægtsramme 2020

Indtægterne i budgettet opgøres således:
Driftsindtægter i budget 2020 27.397 t.kr.
Afskrivning på tilslutningsbidrag 2017-2019 317 t.kr.
Finansielle indtægter 250 t.kr.
Vandafgift 15.288 t.kr.
Indtægter i reguleringsregnskabet 43.252 t.kr.

Den økonomiske ramme for 2020 inkl. ikke opkrævede indtægter fra 2019 er som tidligere op-
lyst på 45.956 t.kr.
Dermed overholder budgettet de foreslåede takster den økonomiske ramme i 2020.

Driftsbudgettet
Driftsbudgettet er på de fleste budgetområder på niveau med de budgetterede omkostninger i 
2019. Vandforbruget er budgetteret til 2.400.000 m3 på baggrund af det faktiske forbrug i 2016-
2018. 

Budgettet til drift og vedligeholdelse er på niveau med budgettet 2018. Omkostningerne er vur-
deret i forhold til tidligere års forbrug og forventninger til driftsopgaver i 2019.

Der er indregnet en reduktion i løn- og personaleomkostninger, idet selskabets bemanding re-
duceres med en medarbejder pr. 1. april 2020. Stillingen ønskes ikke genbesat.

Under salgs- og administrationsomkostninger er der budgetteret med 5.136 t.kr. i bidrag til 
Energi Viborg A/S. Fællesbidraget er budgetteret med usikkerhed. Den fremtidige organisering 
af administrationsselskabet er ikke fastlagt, så der må forventes et revideret budget for Energi 
Viborg A/S, når der er truffet beslutning om den fremadrettede struktur. Herunder vil dattersel-
skabernes bidrag til de fælles administrationsomkostninger blive reguleret i forhold til det revi-
derede budget.

Investeringer
Investeringsbudgettet på netto 10.173.000 kr. fordeler sig som følger:

Boringer -500 t.kr.
Vandværker -250 t.kr.
Trykforøgere -750 t.kr.
Ledningsnettet -6.200 t.kr.
Målere -5.000 t.kr.
Udstykninger/tilslutninger -1.800 t.kr.
Investeringer i alt -14.500 t.kr.
Tilslutningsbidrag 3.000 t.kr.
Investeringer fratrukket tilslutningsbidrag -11.500 t.kr.

Specifikation af anlægsinvesteringerne fremgår af vedlagte bilag.

Budgettet medfører et likviditetsoverskud for 2020 på 3.086 t.kr., når årets overskud korrigeres 
for investeringer, afskrivninger og afdrag på lån. 

Det bemærkes, at såfremt der indgås aftale om udskiftning af vandmålere til fjernaflæste måle-
re jf. anden sag på dagens bestyrelsesmøde, vil budgettet blive revideret i 2020.
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Spildevandsforsyningen

Spildevandsforsyningens samlede driftsbudget for 2019 udgør følgende:

Indtægter i alt 156.943.000 kr.
Udgifter i alt -115.635.000 kr.
Årets overskud før skat 41.308.000 kr.

Årets resultat vil i lighed med tidligere år blive anvendt til investeringer i anlæg i henhold til in-
vesteringsbudget.

Spildevandsforsyningens indtægtsramme er 160.681.487 kr. i 2020. Den udmeldte ramme 
gælder for reguleringsperioden 2020-2021. Indtægterne for 2020 og 2021 må tilsammen ikke 
overskride den samlede indtægtsramme for samme periode.  

Som nævnt under budgettet vedr. drikkevandsforsyningen opgøres indtægterne i regulerings-
regnskabet på anden måde end i årsregnskabet, idet også tilslutningsbidrag skal indregnes. 
Også i spildevandsforsyningens reguleringsregnskab afskrives tilslutningsbidrag, og der må i 
reguleringsregnskabet modregnes for tab på debitorer i opgørelsen af indtægter.  

Overholdelse af indtægtsramme 2020
Den økonomiske ramme for 2020 er på 160.681.487 kr. Dermed overholder budgettet og de 
foreslåede takster den økonomiske ramme i 2020.

Driftsindtægter i budget 2020 156.943.000 kr.
Afskrivninger på tilslutningsbidrag 2018-2020 421.081 kr.
Tab på debitorer 50.000 kr.
Indtægter i reguleringsregnskabet 157.314.081 kr.

Driftsbudgettet
I driftsbudgettet er der indregnet omkostninger til drift- og vedligeholdelse af selskabets rense-
anlæg, ledninger, pumpestationer, bassiner mv. 

Driftsbudgettet er på de fleste omkostningsgrupper lagt på niveau med det forventede resultat 
for 2019. Drift og vedligeholdelse af ledninger, pumpestationer, bassiner og renseanlæg bud-
getteres under ét med driftsomkostninger på 36.872 t.kr. Det bemærkes, at der i investerings-
puljen i 2020 indgår 1.500 t.kr., som tidligere lå under driftsbudgettet. Der er tale om mindre in-
vesteringer, der nu indgår i puljerne til anlæg.   

Salgs- og administrationsomkostningerne er på niveau med omkostningerne i 2019. Betalingen 
af fællesbidrag til Energi Viborg A/S dækker over købet af administrative ydelser, IT-omkostnin-
ger og lokaleomkostninger til både administrationskontorer og lager. Budgettet i Energi Viborg 
A/S indeholder usikkerhed i forhold til den fremtidige organisering af selskabet. Der kan således 
i 2020 ske budgettilpasninger, som vil have afsmittende virkning på datterselskabernes betalin-
ger for administrative ydelser.  

Investeringer
Spildevandsforsyningen har et stort investeringsbehov, og ledelsen har foretaget analyser af de 
kommende års investeringer. Dette er nærmere beskrevet i vedlagte notat, Investeringer i 
Energi Viborg Vand, spildevandsforsyningen.

Det fremgår af beregningerne, at der er opbygget et beregnet efterslæb på ledninger, bassiner 
og pumpestationer, hvorfor det er væsentligt for forsyningen at se længere frem i forbindelse 
med investeringsbudgetterne end blot 1 år ad gangen.
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Der er med baggrund i de foretagne beregninger samt et ønske om ikke at lånefinansiere led-
ningsinvesteringer afsat 92,5 mio. kr. til investeringer i ledninger i årene 2020 - 2023. Dette er 
lidt mindre end de ca. 100 mio. kr. årligt, der færdigafskrives i samme periode. 

Udover investeringerne i ledninger investeres i jordkøb, driftsmidler og i renseanlæg. 

Budget Prognose Prognose Prognose
Investeringer, 1.000 kr. 2020 2021 2022 2023
Jordkøb 1.000 1.000 1.000 1.000
Ledninger, bassiner og pumpestationer 92.450 92.450 92.450 92.450
Renseanlæg 30.000 18.500 16.000 42.300
Driftsmidler 1.000 1.000 1.000 1.000
Byggemodninger 10.000 10.000 10.000 10.000
Investeringer i alt 134.450 122.950 120.450 146.750
Tilslutningsbidrag -6.000 -6.000 -6.000 -6.000
Investeringer fratrukket tilslutningsbidrag 128.450 116.950 114.450 140.750

Specifikation af anlægsinvesteringerne fremgår af noterne til budget 2020.

Budgettet medfører et likviditetstræk for 2020 på 5.000.000 kr., når årets overskud korrigeres 
for investeringer og afskrivninger. Dette likviditetsunderskud kan indeholdes i den nuværende 
likviditet. Investeringer på Bjerringbro Renseanlæg, Bruunshåb Renseanlæg og på Stoholm 
Renseanlæg lånefinansieres. I 2020 forventes det at optage lån på 18.500 t.kr. 

BILAG

1. Udkast til budget 2020 for Energi Viborg Vand A/S, drikkevandsforsyningen
2. Udkast til budget 2020 for Energi Viborg Vand A/S, spildevandsforsyningen
3. Investeringer 2020-2029 i Energi Viborg Vand A/S, spildevandsforsyningen 

DIREKTØREN INDSTILLER

at udkast til budgetter inkl. investeringsbudgetter for 2020 for Energi Viborg Vand A/S god-
kendes, og

at prognoserne for investeringer i spildevandsforsyningen for 2021 - 2023 godkendes, dog 
således at der i forbindelse med fremlæggelse af budgettet for 2021 vil blive fremlagt en-
deligt investeringsbudget for 2021 til godkendelse.



Beslutning for Punkt 3: Budget 2020

Indstillingen blev godkendt.
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Energi Viborg Vand A/S
Drikkevandsforsyning

Udkast til
Budget 2020

30.09.2019
Forventet

Regnskab Budget regnskab Budget
2018 2019 2019 2020

Note 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.
Omsætning

Salg af vand 1 11.832 11.203 11.203 11.520
Fast afgift 2 14.519 13.759 14.659 14.659
Andre indtægter 3 996 1.138 1.138 1.218
Tilbageførsel af overdækning vedr. udskudt skat 4 32.919 0 0 0

Omsætning i alt 5 60.266 26.100 27.000 27.397

Løn- og personaleomkostninger
Løn- og personaleomkostninger 6 -5.422 -6.115 -6.115 -5.559 
Løn overført til projekter 7 4.657 4.497 4.497 4.116

Løn- og personaleomkostninger i alt -765 -1.618 -1.618 -1.443 

Produktions- og distributionsomkostninger
Vandindvinding 8 -220 -296 -296 -296 
Vandbehandling 9 -1.929 -1.823 -1.823 -1.823 
Distribution 10 -464 -671 -821 -671 
Hoved- og stikledninger 11 -2.670 -1.848 -1.698 -1.848 
Målere 12 -85 -100 -100 -100 

Produktions- og distributionsomkostninger i alt -5.367 -4.738 -4.738 -4.738 

Salgs- og administrationsomkostninger
Energi Viborg A/S 13 -4.970 -5.037 -5.037 -5.136 
Kontingenter og abonnementer 14 -350 -300 -300 -300 
It -206 -300 -300 -300 
Revision og juridisk bistand 15 -41 -140 -140 -140 
Tab på debitorer -16 -50 -50 -50 
Øvrige omkostninger 16 -451 -588 -588 -588 

Salgs- og administrationsomkostninger i alt -6.034 -6.415 -6.415 -6.514 

Resultat før afskrivninger 48.100 13.329 14.229 14.702

Afskrivninger 17 -5.209 -5.951 -5.951 -6.070 

Resultat af primær drift 42.891 7.378 8.278 8.632

Finansielle poster 18 -286 -113 -113 -116 

Resultat før skat og ekstraordinære poster 42.606 7.265 8.165 8.516

Skat af årets resultat -32.919      0 0 0

Resultat efter skat og ekstraordinære poster 9.687          7.265          8.165          8.516          

Punkt 3, Bilag 1: Udkast til Budget 2020 for Energi Viborg Vand A/S, drikkevandsforsyningen



Energi Viborg Vand A/S
Drikkevandsforsyning

Udkast til
Budget 2020

30.09.2019
Forventet

Budget regnskab Budget
2019 2019 2020

Investeringer 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.
Vandværker -2.500        -2.500        -750           
Trykforøgere -1.400        -1.400        -750           
Ledningsnettet -8.100        -8.100        -6.200        
Målere -1.300        -1.300        -5.000        
Udstykninger/tilslutninger -1.280        -1.280        -1.800        

Investeringer i alt -14.580      -14.580      -14.500      

Tilslutningsbidrag 4.407          4.407          3.000          

Investeringer incl. tilslutningsbidrag -10.173      -10.173      -11.500      

Regnskab Forventet Tilgang Budget
Økonomiske nøgletal (t.kr.) 31.12.2018 31.12.2019 2020 31.12.2020

Materielle anlægsaktiver* 204.028      208.250      5.430          213.680      
Likviditetsbeholdning 48.650        52.593        3.086          55.679        

Egenkapital** 248.320      254.689      6.642          261.331      

* Tilgange i året er fratrukket afskrivninger
** Årets resultat fratrukket 22 % selskabsskat

Punkt 3, Bilag 1: Udkast til Budget 2020 for Energi Viborg Vand A/S, drikkevandsforsyningen



Energi Viborg Vand A/S
Drikkevandsforsyning

Udkast til
Budget 2020

NOTE

1 Salg af vand
Der budgetteres med et samlet vandsalg på 2.400.000 m3.
Salgstallet er et gennemsnit af salget for perioden 2016 - 2018.
Taksten fastholdes uændret til 4,80 kr. pr. m3.

2 Fast afgift
Der budgetteres med faste afgifter, svarende til forventningerne for 2019.
Den faste årlige afgift udgør 680,00 kr. for en almindelig husstand.
Der henvises til takstbladet 2020 for øvrige afgifter og priser.

3 Andre indtægter
Omfatter primært indtægter fra sagsomsætningen, hvor vandforsyningens personale
har ydet tjenesteydelser til kunder. Heri er indregnet kloakforsyningens bidrag til vandfor-
syningen for at stille aflæsningstal til rådighed til afregning af vandafledningsbidrag på
tilsvarende vis som andre vandværker i Kommunen.
Med virkning fra april 2016 har vandforsyningen solgt administrative timer til spildevands-
forsyningen vedrørende tømningsordningen. 
Med virkning fra juli 2019 har vandforsyningen solgt administrative ydelser til Elnet Midt.
Med virkning fra 2020 mistes indtægter fra leje af antennemasterpladser på Skottenborg.

Der budgetteres med indtægter på sammenlagt 1.218.000 kr.

4 Over-/underdækning
Over-/underdækning opgøres i henhold til sektorens rammeregulering. 
Overdækning indregnes som en positiv indtægt i regnskabet. 

5 Overholdelse af indtægtsrammen
Indtægtsrammen for 2020 er på 44.170.680 kr. 44.170.680
I rammen indgår alle indtægter, selskabet modtager i kalenderåret.
Der er budgetteret med 

Salg af vand 11.519.800
Faste bidrag 14.659.000
Andre indtægter 1.218.000
Finansielle indtægter 250.000
Afskrivning på tilslutningsbidrag 2017-2020 317.000
Vandafgift 15.288.000
Indtægter i indtægtsrammen 43.252.000

De budgetterede indtægter overholder dermed den økonomiske reguleringsramme. 

6 Løn- og personaleomkostninger
Omfatter lønninger til 9,75 årsværk i selskabet. 
I bruttolønningerne fragår lønninger overført til vedligeholdelsesarbejder og
anlægsprojekter i vandforsyningen.
Herudover er der i beløbet indregnet øvrige personaleomkostninger
Der er budgetteret med en lønstigning på 2,3% fra 2019 til 2020 med virkning fra 1/4-2020.

7 Løn overført til projekter
På baggrund af tidsregistrering fordeles lønomkostninger til drifts- og anlægsopgaver. 

8 Indvinding
Omfatter drift og vedligehold af boringer, eventuelle prøveboringer og prøvepumpninger i
nye vandindvindingsområder.
Der er for 2020 budgetteret med samme niveau som i 2019.

9 Vandbehandling
Omfatter drift og vedligehold af 3 vandværker, udgifter til vandanalyser, konsulentbistand
samt ejendomsskatter.
Der er for 2020 budgetteret med samme niveau som i 2019.

Punkt 3, Bilag 1: Udkast til Budget 2020 for Energi Viborg Vand A/S, drikkevandsforsyningen



Energi Viborg Vand A/S
Drikkevandsforsyning

Udkast til
Budget 2020

NOTE

10 Distribution
Omfatter drift og vedligehold af vandtårne og trykforøgere.
Der er for 2020 budgetteret med samme niveau som i 2019.

11 Hoved- og stikledninger
Omkostninger til drift og vedligehold af eksisterende ledningsnet forventes at ligge på
det budgetterede niveau som i 2019. Der afsættes 1.848.000 kr. til formålet.

12 Målere
Driftsomkostninger til målerparken i 2020 forventes at blive på samme niveau som i 2019.

13 Energi Viborg A/S
Køb af koncernfælles administrationsydelser. Den fremtidige organisering i Energi Viborg A/S
er uafklaret og budgetteret med usikkerhed. Der vil derfor forekomme budgetændringer på
dette budgetområde, når spørgsmål om fremtidig organisering er afklaret. 

14 Kontingenter og abonnementer
Heri indgår kontingenter til bl.a. Danva, FVD og Forsyningssekretariatet.

15 Revision og juridisk bistand
Består af budget til lovpligtig revision, regnskabsmæssig assistance og juridisk bistand.

16 Øvrige omkostninger
Indeholder forsikringer, konsulentbistand, kontorhold m.v. og maskinparken.

17 Afskrivninger og investeringer
Der afskrives i 2020 på aktiver, der er sat i drift inden 31.12.2019. 

Der budgetteres med bruttoinvesteringer i 2020 på 14,5 mio. kr. Herfra fragår 2,8 mio. kr.
i tilslutningsafgifter, således der bliver tale om nettoinvesteringer på 11,7 mio. kr.

Der budgetteres med afskrivninger i 2020 på 6.070.000 kr.

Investeringer 2020:
Beløb

Boring til Nord 500.000
UV anlæg til Kølvrå 250.000
Løgstrup Trykforøger 750.000
Nyinvestering i målerparken 5.000.000
Reinvesteringer på ledningsnettet 6.200.000
Nyinvesteringer på ledningsnettet 1.800.000
Bruttoinvesteringer 2020 14.500.000

Tilslutningsafgifter -3.000.000
Nettoinvesteringer 2020 11.500.000

Der foreligger følgende bemærkninger til investeringerne for 2020:

Boring til Nord
For at sikre råvandsforsyningen etableres der en ny boring til Nordværket.

UV anlæg til Kølvrå
For at øge drikkevandssikkerheden i Kølvrå etableres der et UV anlæg på værket. Der er  
tidligere etableret UV anlæg på både Nord- og Sydværket.

Punkt 3, Bilag 1: Udkast til Budget 2020 for Energi Viborg Vand A/S, drikkevandsforsyningen



Energi Viborg Vand A/S
Drikkevandsforsyning

Udkast til
Budget 2020

NOTE

17 Løgstrup Trykforøger
Løgstrup trykforøger skal moderniseres, herunder udskiftning af betontank. Der arbejdes 
på at opnå tilladelse til ny in-line trykforøger ved Undallslund.

Afdrag på fjernaflæste målere
I efteråret 2019 gennemfører EVV et udbud om etablering af fjernaflæste målere. 
Investeringen gennemføres forventeligt ved lånoptagelse med afbetaling over 4 år fra 2021.

Reinvesteringer på ledningsnettet
Fra Rådhuset og Sydpå
Langs indre Ringvej findes der vigtige hovedforsyningsledninger som transporterer 
store vandmængder mellem vandværker og vandtårne. Ledningerne vil i de kommende år
blive gennemgået med henblik på udskiftning af eternitledninger fra 1950'erne og
støbejernsledninger fra 1930'erne. 

Nyinvesteringer på ledningsnettet
Arnbjerg
I Arnbjerg er de fleste parcelhus-udstykninger etableret og udstykningerne i området 
forventes i 2020 at blive af typen tæt/lav som normalt er billige at gennemføre.

Taphede
Taphede forventes som udviklingsområde i gangsat, med etablering af forsyningsledninger
til området, men uden udstykninger.

Uventede
Ud over de to store udviklingsområder i Viborg, Arnbjerg og Taphede er der aktivitet andre 
steder. Der forventes udstykninger i Vestbyen og Hald Ege samt løbende tilslutninger i 
det åbne land.

18 Finansielle poster
Omfatter renteudgifter på optagne lån til jordkøb.
Ultimo 2019 forventes en restgæld på ca. 3,6 mio. kr.
Desuden er niveauet også påvirket af den løbende likviditet, obligationsbeholdningen samt 
nye investeringer i 2020.
Det bemærkes, at der på nuværende tidspunkt ikke er indregnet finansielle omkostninger 
i forbindelse med låneoptagelsen vedrørende investeringen til fjernaflæste målere.
Indregningen af disse oplysninger vil naturligvis foreligge ved bestyrelsens
behandling af  budgettet.

Punkt 3, Bilag 1: Udkast til Budget 2020 for Energi Viborg Vand A/S, drikkevandsforsyningen



Energi Viborg Vand A/S
Spildevandsforsyning

Budget 2020
UDKAST

30.09.2019
Forventet

Regnskab Budget regnskab Budget
2018 2019 2019 2020

Note 1.000 Kr. 1.000 Kr. 1.000 Kr. 1.000 Kr.
Omsætning

Vandafledningsbidrag 1 146.051 146.134 146.134 138.146
Trappemodel 1 7.666 8.046 8.046 7.606
Særbidrag 2 175 300 300 300
Vejafvandingsbidrag 3 9.261 10.675 10.675 10.791
Andre indtægter 4 887 100 100 100
Underdækning vedr. udskudt skat 5 -316.746 0 0 0

Omsætning i alt 6 -152.706 165.255 165.255 156.943

Løn- og personaleomkostninger
Løn- og personaleomkostninger 7 -19.104 -19.857 -19.857 -20.790
Heraf overført til projekter 7 16.982 16.945 16.945 16.695

Løn- og personaleomkostninger i alt -2.122 -2.912 -2.912 -4.095

Produktions- og distributionsomkostninger
Ledninger 8 -5.266 -5.645 -5.645 -5.645
Pumper 8 -6.427 -7.651 -6.651 -7.651
Bassiner 8 -1.573 -1.199 -1.199 -1.199
Renseanlæg 8 -23.885 -23.877 -23.377 -22.377

Produktions- og distributionsomkostninger i alt -37.152 -38.372 -36.872 -36.872

Salgs- og administrationsomkostninger
Energi Viborg A/S 9 -8.071 -7.420 -7.420 -7.432
Kontingenter og abonnementer 10 -344 -507 -557 -507
It -605 -733 -733 -733
Revision og juridisk bistand 11 -48 -262 -262 -262
Tab på debitorer -53 -52 -52 -52
Måleroplysninger 12 -1.044 -976 -976 -976
Øvrige omkostninger 13 -606 -764 -714 -764

Salgs- og administrationsomkostninger i alt -10.771 -10.714 -10.714 -10.726

Resultat før afskrivninger -202.752 113.257 114.757 105.250

Afskrivninger 14 -69.030 -63.642 -63.642 -63.642

Resultat af primær drift -271.782 49.615 51.115 41.608

Finansielle poster 15 64 -300 -300 -300

Resultat før skat og ekstraordinære poster -271.718 49.315 50.815 41.308

Regulering af udskudt skat 16 316.746    0 0 0

Resultat efter skat og ekstraordinære poster 45.028      49.315      50.815      41.308         
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30.09.2019
Forventet

Budget regnskab Budget
Note 2019 2019 2020

Investeringer 17 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.
Jordkøb -1.000       -1.000       -1.000         
Ledninger, bassiner og pumpestationer -91.000     -87.104     -92.450       
Renseanlæg -30.700     -19.093     -30.000       
Driftsmidler -1.000       -1.000       -1.000         
Byggemodninger -10.000     -16.411     -10.000       

Investeringer i alt -133.700   -124.608   -134.450     

Tilslutningsbidrag 6.000        10.000      6.000           

Investeringer incl. tilslutningsbidrag -127.700   -114.608   -128.450     

30.09.2019
Forventet

Regnskab Budget regnskab Budget
2018 2019 2019 2020

Note 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

Rådnetank - drift, Bruunshåb Renseanlæg 18 -53 0 0 0

Tømningsordning 19
Omsætning

Tømningsbidrag 1.373 1.443 1.394 1.394
Administrationsbidrag 0 0 418 418

Omsætning i alt 1.373 1.443 1.812 1.812

Drifts- og vedligeholdelsesomkostninger
Entreprenør tømninger -1.678 -1.364 -1.364 -1.440
Administration 0 -425 -425 -425
It 0 -50 -50 -50
Øvrige omkostninger 0 -75 -75 -75

Drifts- og vedligeholdelsesomkostninger i alt -1.678 -1.914 -1.914 -1.990

Resultat tømningsordning -305 -471 -102 -178

Regnskab Forventet Tilgang Budget
Økonomiske nøgletal, 1.000 kr. 31.12.2018 31.12.2019 2020 2020
Materielle anlægsaktiver* 2.354.432 2.405.398 64.808      2.470.206    
Likviditet 16.443      24.375      -5.000       19.375         

Egenkapital** 2.357.483 2.397.119 32.220      2.429.339    
Gæld til anlægsinvesteringer -            12.000      18.500      -              

* Tilgange i året er fratrukket afskrivninger
** Årets resultat fratrukket 22 % selskabsskat
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1 Vandafledningsbidrag
Der budgetteres med en vandafledningsmængde i 2020 på 3,965 mio. m3.

Taksten for vandforbrug behandles i et selvstændigt dagsordenspunkt. I 2020 foreslås følgende takster:
Vandforbrug under 500 m3: 38,00 kr./m3
Vanforbrug mellem 300 m3 og 20.000 m3: 30,40 kr./m3
Vandforbrug over 20.000 m3: 15,20 kr./m3

Viborg Byråd godkender, at taksterne kan indeholdes i den indtægtsramme, selskabet er underlagt i 2020.
Der er budgetteret med en takstjustering i henhold til de beskrevne principper i spildevandsplanen.
Taksterne overholder indtægtsrammen for 2020, som er på 160.681.487 kr. 

Indtægter 2020 2021
Vandafledning 145.752 145.752
Særbidrag 300 300
Vejafvandingsbidrag 10.791 10.791
Andre indtægter 100 100
Finansielle indtægter 0 0
Tab på debitorer -50 -50
Tilslutningsbidrag 421 501
Solgte skatteunderskud 0 0
Indtægter i alt 157.314 157.394

Overholdelse af indtægtsrammen:
Indtægtsramme 160.681 155.002
Over-/underdækning -3.367 2.392

For at holde en stabil takst i 2020-2021 budgetteres der således med underdækning i 2020.  
I 2021 vil indtægtsrammen være lavere, men samlet set vil der være balance mellem realiserede indtægter 
og indtægtsrammer i perioden 2020-2021.

Det bemærkes, at taksten for 2021 først godkendes i forbindelse med fremlæggelse af budget 2021.

2 Særbidrag
Særbidrag er et bidrag, som bliver pålignet svært forurenende virksomheder, hvor indtægt-
erne for 2020 er budgetteret til 0,3 mio. kr. Beregningen af særbidraget er defineret i den nye betalingsvedtægt.

3 Vejafvanding
Herunder budgetteres vejafvandingsbidrag for henholdsvis kommunale veje/fællesveje og statsveje.

Kommunale veje/fællesveje:
I henhold til betalingsvedtægten for spildevandsanlæg opkræves 8% af anlægsudgifterne
til etablering og fornyelse af hoved- og detailkloakanlæg som de kommunale vejes bidrag
for afledning af overfladevand. 
Investeringsbudgettet på 138,515 mio. kr. giver et kommunalt vejafvandingsbidrag på 8.072 t.kr.

Statsveje:
Grundlaget for opkrævning af vandafledningsbidrag for statsvejene er vejarealerne gange
en faktor på 0,12 opgjort i m3. Der er budgetteret med indtægter på 2,595 mio. kr.

4 Andre indtægter
Omfatter primært indtægter fra årlige tilsyn af kommunale pumpestationer, jf. særskilte aftaler med kommunen.
Der budgetteres med indtægter i 2020 på 100.000 kr.

5 Over-/underdækning
Over-/underdækning opgøres i henhold til sektorens rammeregulering i prisloftet.
Overdækning indregnes som en positiv indtægt i regnskabet.

Indtægtsramme 2020 160.681.487
I rammen indgår alle de indtægter, selskabet modtager i kalenderåret.
Der er budgetteret med:

Vandafledningsbidrag 145.752.000
Særbidrag 300.000
Vejafvandingsbidrag 10.791.000
Andre indtægter 100.000
Finansielle indtægter 0
Tab på debitorer -50.000
Afskrivning på tilslutningsbidrag 2018-2020 421.000

157.314.000

De budgetterede indtægter overholder dermed den økonomiske reguleringsramme.
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6 Løn- og personaleomkostninger
Omfatter løn incl. pension og øvrige lønrelaterede omkostninger. Personaleomkostninger omfatter
kurser, rejseudgifter, sociale bidrag m.v.
Der er i 2020 budgetteret med ansættelse af yderligere 1 ingeniør med virkning fra 1. april.
Der er budgetteret med en lønstigning på 2,3% fra 2019 til 2020 med virkning fra 1/4-2020.
Lønomkostninger fordeles på baggrund af tidsregistrering til drifts- og anlægsopgaver.

7 Produktions- og distributionsomkostninger
Driftsomkostningerne er fordelt på transport og rensning af spildevand.
Transport af spildevand
Budgettet omfatter alle drifts- og vedligeholdelsesopgaver til transport af spildevandet fra den enkelte
forbruger til rensningsanlæggene, herunder ledninger, brønde, bassiner og pumpestationer.
Produktionsapparatet består blandt andet af ca. 1.900 km ledninger, 340 pumpestationer og 180 bassiner.
Budgettet fordeler sig med 5.645.000 kr. til ledninger og brønde, 7.651.000 kr. til pumper og
1.199.000 kr. til bassiner.
Niveauet er det samme som i 2018, idet det foreslås, at posterne for transport og rensningsanlæg
budgetteres uden prisfremskrivninger og at beløbet i stedet anvendes til anlægsinvesteringer.
I den forbindelse er der i 2020, som anført under Renseanlæg samlet tillagt 1.515.000 kr.
i anlægsinvesteringer.

Renseanlæg
Budgettet omfatter alle drifts- og vedligeholdelsesopgaver på de enkelte rensningsanlæg.
Det fysiske produktionsapparat består af 14 renseanlæg.
Der budgetteres med omkostninger på 22.377.000 kr. til renseanlæg.
Niveauet er det samme som i 2019, idet det foreslås at posterne for transport og rensningsanlæg
budgetteres uden prisfremskrivninger og at beløbet i stedet anvendes til anlægsinvesteringer.
I den forbindelse er der i 2020 tillagt 1.515.000 kr. i anlægsinvesteringer under renseanlæg.

8 Energi Viborg A/S
Køb af koncernfælles administrationsydelser. Den fremtidige organisering i Energi Viborg A/S
er uafklaret og budgetteret med usikkerhed. Der vil derfor forekomme budgetændringer på
dette budgetområde, når spørgsmål om fremtidig organisering er afklaret. 

9 Kontingenter og abonnementer
Heri er indeholdt kontingent til Danva, Forsyningssekretariatet m.fl.

10 Revision og juridisk bistand
Omfatter aftale om lovpligtig revision, regnskabsmæssig assistance samt juridisk bistand.

11 Måleroplysninger
Vandmålere ejes af drikkevandsselskaberne, hvorfor måleroplysninger købes til afregning af vandafledning.

12 Øvrige omkostninger
Omfatter omkostninger til forsikring, kontorhold m.v.

13 Afskrivninger
Årlige afskrivninger beregnes af de aktiverede anlægsinvesteringer i produktions,- distributions- 
og administrationsanlæg.
Restværdien af anlæg der tages ud af drift opgøres som afgangsværdi. Afgangene kendes først ved 
regnskabsårets afslutning på baggrund af data fra ledningsregistreringssystemet.

Der budgetteres med afskrivninger i 2020 på 63.642.000 kr.

14 Finansielle poster
Omfatter renteudgifter og indtægter af såvel drift, investeringer og likviditet.
Forventet regnskab 2019 viser en balance med en ultimolikviditet på 2,2 mio. kr.
Likviditeten forventes delvist anvendt på investeringer, men suppleret med anlægslån på 18.500 t.kr.

15 Skat
Der er ikke indregnet skattebetalinger i budgettet for 2020. 

16 Investeringer 2020
Der er i budgettet afsat 140,1 mio. kr. til investeringer i 2020.
Til jordkøb er der afsat 1 mio. kr. 
Til ledninger, bassiner og pumpestationer er der afsat 92,5 mio. kr. Separatkloakering fortsætter
i Bjerringbro og Sparkær og påbegyndes i Vinkel og Klejtrup og projektet i Banebyen fortsætter.
På renseanlæggene investeres der 35,6 mio. kr. Største investering er på Bjerringbro Renseanlæg,
hvor der påbegyndes investering i nyt forrensningsanlæg samt indløb. Projektet forventes at strække 
sig over 2 år, inden anlægget er færdigt. 16 mio. kr. af investeringsbudgettet finansieres ved låneoptagelse.
Til byggemodninger afsættes der 10 mio. kr. 
Endelig er der afsat 1 mio. kr. til investering i driftsmidler og inventar. 
Der forventes 6 mio. kr. i tilslutningsbidrag, således at nettoinvesteringerne udgør 134 mio. kr. 
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17 Rådnetank drift - Bruunshåb renseanlæg

Adskilt mellem elproduktionsaktiviteterne og de øvrige aktiviteter i Energi Viborg Vand A/S, Spildevands- 
forsyningen. Der budgetteres med budgetbalance mellem omkostninger og indtægter i 2020.

18 Tømningsordning

Viborg Kommune vedtog den 16. marts 2016 et nyt regulativ vedrørende tømningsordningen for bund-

fældningstanke i Viborg Kommune. Regulativet er gældende fra 1. januar 2017.

I henhold til det nye regulativ, er administationen af både den fælles ordning og den private ordning 
overdraget til Energi Viborg Vand. Myndighedsopgaver varetages fortsat af Viborg Kommune.

Gebyrstrukturen er differentieret, så opkrævningen af gebyrer afspejler de faktiske udgifter i ordningen.

Det generelle administrationsgebyr opkræves hos alle ejendomme med fælles eller privat tømningsordning.

Der er over de seneste år opbygget en overdækning i forbindelse med tømningsordningen som fremad-
rettet vil blive udlignet.
Overdækningen forventes reduceret med 0,102  mio. kr. , såfremt forventet regnskab 2019 overholdes.

Der budgetteres med omkostninger i 2020 på 1,99 mio. kr. og indtægter på 1,812 mio. kr.
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Bilag: Notat om investeringer i Energi Viborg Vand, spildevandsforsyningen 2020-2029

I lighed med sidste års vedtagelse af budgettet til drift og investeringer er der på spildevandsområ-
det udarbejdet en 4-årig investeringsprognose, der i kategorier beskriver forventede investeringer i 
perioden 2020-2023. Tillige er der udarbejdet en prognose for udvikling i investeringer sammen-
holdt med indtægtsrammer for perioden 2020-2029.

En væsentlig forudsætning for de foreslåede investeringer er prognose for fremtidige investeringer 
i ledningsnettet udarbejdet af Orbicon for Energi Viborg Vand i 2018. Grundlaget for at udarbejde 
investeringsprognoser er gode. Vi råder over et veldokumenteret ledningsnet, hvor anlægsår, ma-
teriale 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 økono-
miske levetid på 75 år baseret på erfaringer ikke svarer til den tekniske levetid. Levetiden 
har stor betydning for det årlige reinvesteringsbehov og for selskabets efterslæb i investe-
ringer. 

 De økonomiske vurderinger af ledningernes værdier er baseret på POLKA-katalogets gen-
nemsnitspriser vægtet mellem historisk anskaffelsesværdi og genanskaffelsesværdier for 
spildevandsselskaber på landsplan. 

Der er ingen konklusion på, om usikkerhederne over- eller undervurderer 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. Fak-
tisk levetid for de ledninger, der er afgangsført gennem de seneste år, er i Energi Viborg Vand op-
gjort til 47 år. Det har vi i analysen vurderet at være for lav en levetid, når der vurderes over en 
længere tidshorisont. 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. Efterslæbet udtrykker den investe-
ring, der skulle være gennemført for at holde trit med de akkumulerede 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 giv-
ne forudsætninger. 

Frem mod 2034 ses det af figur 1, at der i gennemsnit skal investeres 120 mio. kr. om året for at 
fastholde den økonomiske værdi af ledningsnettet. Der er til orientering siden 2015 investeret me-
re end 87 mio. kr. årligt i gennemsnit i disse aktiver, og i 2020 er det foreslået at investere 92,5 
mio. kr. i ledninger, pumpestationer, bassiner mv. 

På renseanlæggene skal der ligeledes investeres store beløb i de kommende år. Der er igangsat 
et projekt på Bjerringbro Renseanlæg, hvor der investeres i et nyt indløbs- og forbehandlingsan-
læg i 2019 og 2020 til en samlet sum på 28,5 mio. kr. På Stoholm Renseanlæg påbegyndes der i 
2020 opførelsen af et nyt forbehandlingsanlæg, som i 2020-2021 forventes at koste 10 mio. kr. I 
den nordlige del af forsyningsområdet skal der etableres et nyt rensningsanlæg. Der er i 2020-
2021 afsat 0,5 mio. kr. årligt til forundersøgelser og planlægningsopgaver, og når anlægget er op-
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ført, forventes det at have kostet 50 mio. kr. Derudover er der afsat investeringer til at holde de øv-
rige renseanlæg funktionelle i overensstemmelse med selskabets plan for den fremtidige rensean-
lægsstruktur. Investeringerne på Bjerringbro Renseanlæg, Stoholm Renseanlæg samt det nye an-
læg i det nordlige forsyningsområde foreslås finansieret ved lånoptagelse, hvor der årligt lånes det, 
der svarer til årets investering i de omfattede projekter. 

Figur 1: Investeringsbehov, ledninger 2015-2095

I investeringsprognosen er der tillige afsat investeringer til byggemodninger, jordkøb og driftsmid-
ler. 

Tabel 1: Investeringsbudget 2020-2023. Faste priser
Investeringsoverslag 2020 2021 2022 2023
Jordkøb 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Renseanlæg i nord * 500.000 500.000 5.000.000 25.000.000
Bjerringbro Renseanlæg * 17.000.000 0 0 0
Stoholm Renseanlæg * 1.000.000 9.000.000 0 0
Øvrige Renseanlæg 11.500.000 9.000.000 11.000.000 17.300.000
Ledninger 92.450.000 92.450.000 92.450.000 92.450.000
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 134.450.000 122.950.000 120.450.000 146.750.000
Tilslutningsbidrag -6.000.000 -6.000.000 -6.000.000 -6.000.000
Låneoptagelse -18.500.000 -12.000.000 -5.000.000 -25.000.000

* Projekterne foreslås finansieret ved lånoptagelse. Samlet lån i perioden udgør 60,5 mio. kr.

Ved hjælp af en prognosemodel, som DANVA stiller til rådighed for vandselskaberne, er konse-
kvenserne af de årlige investeringer analyseret. Modellen viser udviklingen i den økonomiske ram-
me, selskabets driftsomkostninger, renter, afdrag og investeringer frem til 2058 under de forudsæt-
ninger, der lægges til grund for analysen.
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I den senest beregnede indtægtsramme for 2020-2021 er kravene til vandselskabernes evne til at 
effektivisere skærpet voldsomt. Der pågår diskussioner af, om de stillede krav til effektivisering af 
investeringer er korrekt indregnede, idet anlægsinvesteringer kan argumenteres for at være øko-
nomisk effektive, når langt den største del af investeringerne udsættes i konkurrence blandt entre-
prenører. Under alle omstændigheder er effektiviseringskravet i 2020-2021 øget voldsomt i forhold 
til tidligere års indtægtsrammeberegninger. I simuleringen er det forudsat, at de årlige effektivise-
ringskrav til både drifts- og anlægsinvesteringer fortsætter i den 10-årige periode, vi her fremskri-
ver.  

Grundlaget for investeringsrammen er i analysen anvendt som beskrevet i ovenstående. Der er 
lagt investeringer ind for perioden 2020-2023 samt for perioden 2024-2029. I 2024-2029 er der in-
dregnet årlige investeringer i intervallet 111,5 - 122,0 mio. kr., da investeringerne på renseanlæg-
gene varierer. 

Modellen opererer med en årlig prisinflation på 2 %, generelle effektiviseringskrav af driftsomkost-
ningerne på 2 %, individuelle effektiviseringskrav på 0,5 % af driftsomkostningerne samt effektivi-
sering på anlægsdelen på 2,84 % i perioden 2020-2023 og 1,7 % årligt i 2024-2029. De viste om-
kostninger og investeringer i figur 2 er i løbende priser. 

Forsyningssekretariatet, som er myndighedsudøver i forhold til den økonomiske regulering, er ble-
vet udfordret på modellens effektiviseringskrav på anlægsinvesteringer. Spildevandsbranchen er 
kendetegnet ved, at langt de fleste anlægsopgaver udbydes blandt entreprenører, og at der derfor 
ved aftaleindgåelse er søgt at opnå den økonomisk mest fordelagtige pris. Derfor er et efterfølgen-
de effektiviseringskrav ikke realiserbart. Der er på nuværende tidspunkt ikke truffet afgørelse om at 
ændre i beregningen af indtægtsrammer, så i prognosen har vi fastholdt at indregne effektvise-
ringskrav på både driftsomkostninger og anlægsinvesteringer. 

Figur 2: Økonomisk ramme ift. driftsomkostninger, renter, afdrag og investeringer 2020-2029

Som det fremgår af figur 2, overstiger driftsomkostninger, renter, afdrag og investeringer den øko-
nomiske ramme i alle årene fra 2020-2029. Investeringer i det omfang forudsætter lånoptagelse, 
da det ellers ikke vil være muligt at finansiere investeringerne. Ligeledes forudsættes det, at ind-
tægtsrammen udnyttes fuldt ud, så alle tilladte indtægter opkræves. 
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Den skitserede problematik omkring investeringsbehovet og muligheden for at finansiere alt over 
taksterne for vandafledning er kendt for alle selskaber. Den politiske intention bag vandsektorforli-
get har på dette punkt været, at der skal mere lånefinansiering ind i sektoren for at sikre, at de ge-
nerationer, der gør brug af anlæggene, også er med til at finansiere dem. Lånoptagelse er således 
slet ikke ukendt i branchen, og mange spildevandsselskaber har allerede optaget lån til investerin-
ger. 

Takstfastsættelse og lånoptagelse
For at kunne foretage investeringerne som beskrevet, skal der i en kombination af vandaflednings-
bidrag, særbidrag, vejafvandingsbidrag, og tilslutningsbidrag findes finansiering. Indtægtsramme-
reguleringen sætter rammer for, hvor meget selskabet kan generere af indtægter i en rammeregu-
leringsperiode. Rammen udtrykkes som selskabets indtægtsramme.

I 2020 har Energi Viborg Vand, spildevandsforsyningen en indtægtsramme på 160,7 mio. kr. I det 
foreslåede budget er der forventet indtægter for 162,9 kr. inkl. indtægter fra tilslutningsbidrag, men 
i opgørelsen af indtægter i årsregnskabet indgår kun afskrivningen på tilslutningsbidrag, og der re-
guleres for tab på debitorer, så i indtægtsrammeopgørelsen udgør de budgetterede indtægter 
157,3 mio. kr. Der er på nuværende tidspunkt udmeldt indtægtsrammer for 2020-2021 samt vejle-
dende rammer for 2022-2023. Dog med den tilføjelse, at der kan søges tillæg til indtægtsrammen i 
2021, hvor spildevandsforsyningen forventes at få tillæg for 4,5 mio. kr. Rammerne ser derfor såle-
des ud i vores egen prognose:

Figur 3: Indtægtsrammeprognose 2020-2023, 1.000 kr.
Indtægtsrammeprognose 2020 2021 2022 2023
Indtægtsramme 160.681 150.335 159.681 157.759
Tillæg efter ansøgning 4.666 5.417 6.167
Forventet indtægtsramme 160.681 155.002 165.098 163.926

Indtægtsrammerne skal overholdes inden for en reguleringsperiode. Årene 2020-2021 udgør til-
sammen en reguleringsperiode, ligesom 2022-2023 udgør en reguleringsperiode. Den store for-
skel mellem rammerne i 2020 og 2021 skyldes, at selskabet som en udløber af Højesterets afgø-
relse om vandselskabers skattemæssige værdiansættelse af aktiver i 2018 indregnede alle skatte-
betalinger for perioden 2010-2018 i reguleringsregnskabet for 2018. Da selskabet solgte skatteun-
derskud for 46,9 mio. kr. internt i koncernen, oversteg indtægterne i 2017-2018 de tilsvarende års 
indtægtsrammer. Derfor reduceres indtægtsmulighederne i 2020-2021, men da der samtidig i 2018 
er afholdt en stor éngangsomkostning til bortskaffelse af et tidligere slamdepot fra Bruunshåb Ren-
seanlæg, er der givet et éngangstillæg til rammen i 2020. Fradraget i rammen for reduktionen ved 
salg af skatteunderskud ophæves stort set af tillægget for bortskaffelse af slam, så rammen i 2020 
næsten er upåvirket set i et hele. Til gengæld reduceres rammen i 2021, men også her forventes 
et tillæg for bortskaffelse af slam. Dog i et mindre omfang, så fradraget på ca. 10 mio. kr. kun del-
vist opvejes af et tillæg på 4,5 mio. kr. 

Beregningen af rammer ser herefter således ud:

Indtægtsramme 2020
Indtægtsramme før fradrag for solgte skatteunderskud
og tillæg for slambortskaffelse 163.537.531 kr.
Fradrag for solgte skatteunderskud 2010-2018 -11.271.533 kr.
Tillæg for slambortskaffelse 8.415.489 kr.
Indtægtsramme 2020 160.681.487 kr.
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Forventet indtægtsramme 2021
Indtægtsramme før fradrag for solgte skatteunderskud
og diverse tillæg 161.606.823 kr.
Fradrag for solgte skatteunderskud 2010-2018 -11.271.533 kr.
Forventet tillæg for separatkloakering og byggemodninger 2019 750.000 kr.
Forventet tillæg for slambortskaffelse 3.916.712 kr.
Forventet indtægtsramme 2021 155.002.002 kr.

Faldet i indtægtsrammer før indregning af solgte skatteunderskud og tillæg skyldes de effektivise-
ringskrav, vandselskaberne pålægges i den økonomiske reguleringsmodel.

Med de angivne indtægtsrammer for 2020-2021 anbefales p.t. en vandafledningstakst på 38,00 
kr./m3 i både 2020 og i 2021. Med indregning af rabat til større vandforbrugere i trappemodellen 
samt de øvrige indtægter fra vejafvanding, særbidrag, tilslutningsbidrag mv. overholdes indtægts-
rammen for 2020-2021. Indtægtsniveauet giver mulighed for, at spildevandsforsyningen kan have 
1 mio. kr. i indtægter fra koncerninterne salg af skatteunderskud. Salg af skatteunderskud kan bru-
ges til at ”fylde op” i indtægtsrammen, såfremt der ikke opnås indtægter svarende til den fulde 
ramme. 
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ESDH-nr.: 2019/00361 013
Ansvarlig: MU

Fastsættelse af drikkevandstakster 2020

På baggrund af det godkendte budget for 2020 for drikkevandsforsyningen jf. sag nr. 3 på da-
gens bestyrelsesmøde skal drikkevandstaksterne fastlægges.

Selskabet foreslår en uændret takst på 4,80 kr. pr. m3 ekskl. moms. 

For en vandkunde med et årligt forbrug på 150 m3 bliver udgiften derfor uændret i 2020:

Årligt forbrug 
150 m3

2019
kr.

2020
kr.

Ændring
kr.

Variabel pris 720,00 720,00 0,00
Fast afgift 680,00 680,00 0,00
Statsafgifter 955,50 955,50 0,00
Moms 588,88 588,88 0,00
I alt 2.944,38 2.944,38 0,00

Tabel 1: Udvikling i vandudgifter for vandkunde med 150 m3 i forbrug. Priser er ekskl. moms.

Samtlige foreslåede takster og gebyrer vedrørende drikkevandsforsyningen fremgår af vedlagte 
bilag. I forhold til 2019 er det i takstbladet blevet præciseret, at Selskabet opkræver suppleren-
de anlægsbidrag, hvis der sker ændringer i forhold til et allerede betalt anlægsbidrag. 

Taksterne skal i henhold til Vandsektorloven fastsættes således, at Selskabet overholder den 
økonomiske ramme, der udmeldes fra Forsyningssekretariatet. Den økonomiske regulering er 
med virkning fra 2017 ændret, så selskaberne får udmeldt en indtægtsramme, der begrænser 
selskabet i at have indtægter ud over rammen i den periode, rammen er gældende for. Selska-
bet har for drikkevandsområdet en ramme gældende for 2019-2020. 

Indtægterne i reguleringsregnskabet opgøres på anden måde end i årsregnskabet, idet også 
tilslutningsbidrag skal indregnes. Tilslutningsbidrag afskrives i reguleringsregnskabet over 75 
år.

Indtægtsramme Energi Viborg Vand, drikkevandsforsyningen, 1.000 kr.

Økonomisk ramme 2019 44.180 kr.
Forventet indtægt 2019 42.395 kr.
Overført til rammen for 2020 1.785 kr.

Økonomisk ramme for 2020 44.171 kr.
Forventet overførsel fra rammen i 2019 1.785 kr.
Økonomisk ramme 2020 i alt 45.956 kr.

Overholdelse af indtægtsramme 2020
Driftsindtægter i budget 2020 27.000 kr.
Afskrivning på tilslutningsbidrag 277 kr.
Finansielle indtægter 250 kr.
Afgifter på ledningsført vand 14.868 kr.
Indtægter i reguleringsregnskabet 42.395 kr.
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Som det fremgår, er de budgetterede indtægter lavere end den økonomiske ramme, og tak-
sterne er derfor fastsat i overensstemmelse med Vandsektorloven. 

De fastsatte takster skal herefter fremlægges for Viborg Byråd til legalitetsgodkendelse.

Byrådet kan godkende eller afvise de indstillede takster. Byrådet har ikke bemyndigelse til at 
fastsætte takster. By- og landskabsstyrelsen har i brev af 28. januar 2010 meddelt Lett Advo-
katfirma følgende:

”Med hensyn til takstfastsættelsen er den tidligere procedure, hvor kommunalbestyrelsen god-
kendte taksterne i forbindelse med kommunens årlige godkendelse af kommunens årlige bud-
get, ændret med indførelse af vandsektorloven. Forsyningssekretariatet udmelder på baggrund 
af forsyningsselskabets indmeldte oplysninger til et prisloft, hvorefter kommunalbestyrelsen 
godkender den af forsyningssekretariatet fastsatte takst. Kommunalbestyrelsen sikrer med sin 
godkendelse af taksten, at grundlaget herfor er i overensstemmelse med kommunens planer 
for forsyningsområdet. Med denne nye takstfastsættelsesprocedure er kommunalbestyrelsens 
indflydelse naturligvis svækket. Det har imidlertid været et politisk ønske, at kommunerne fort-
sat er en del af taksternes godkendelsesprocedure.”

BILAG

1. Takster for drikkevand 2020

DIREKTØREN INDSTILLER

at taksterne for drikkevand fastsættes som beskrevet i bilaget, og

at taksterne for drikkevand 2020 fremsendes til godkendelse i Viborg Byråd jf. ovenstående 
legalitetsprincip.



Beslutning for Punkt 4: Fastsættelse af takster 2020 -
Drikkevand

Indstillingen blev godkendt.
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Bilag: Takster for drikkevand 2020 
 
Takster for drikkevand - Driftsbidrag 
 2019 2020 
 Excl. moms Incl. moms Excl. moms Incl. moms 
Vandforbrug     
Pris pr. m3  4,80 kr.  6,00 kr.  4,80 kr.  6,00 kr. 
Vandafgift (statsafgift) pr. m3  6,37 kr.  7,81 kr.  6,37 kr.  7,96 kr. 
Fast afgift 
Ejerbolig, eget stik og egen måler 
Flere boliger/enheder, fælles stik og 
måler 
Flere boliger/enheder, fælles stik, 
egen måler 
 
Kolonihaver, fælles stik og måler  

 
 680,00 kr. 
 
 340,00 kr. 
 
 550,00 kr. 
 
 340,00 kr. 

 
 850,00 kr. 
 
 425,00 kr. 
 
 687,50 kr. 
 
 425,00 kr. 

 
 680,00 kr. 
 
 340,00 kr. 
 
 550,00 kr. 
 
 340,00 kr. 

 
 850,00 kr. 
 
 425,00 kr. 
 
 687,50 kr. 
 
 425,00 kr. 

 
Sprinklerstik   
 90 mm 
 110 mm 
 160 mm 
 200 mm 

 1.452,00 kr. 
 2.304,00 kr. 
 3.267,50 kr. 
 3.876,80 kr. 

 1.815,00 kr.
 2.880,00 kr. 
 4.084,38 kr. 
 4.846,00 kr. 

 1.452,00 kr. 
 2.304,00 kr. 
 3.267,50 kr. 
 3.876,80 kr. 

 1.815,00 kr.
 2.880,00 kr. 
 4.084,38 kr. 
 4.846,00 kr. 
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Takster for drikkevand - Gebyrer 
 2019 2020 
 Excl. moms Incl. moms Excl. moms Incl. moms 
Gebyrer    
Gebyr for indbetalingskort  36,00 kr.  45,00 kr.  36,00 kr.  45,00 kr. 
Gebyr for betalings- og lev.service  6,40 kr.  8,00 kr.  6,40 kr.  8,00 kr. 
Indflytningsgebyr  100,00 kr.  125,00 kr.  100,00 kr.  125,00 kr. 
Rykkerskrivelse (momsfrit)  100,00 kr.   100,00 kr.  
Inkassomeddelelse (momsfrit)  100,00 kr.   100,00 kr.  
Inkassobesøg (momsfrit)  250,00 kr.   250,00 kr.  
Lukkebesøg (momsfrit)   500,00 kr.   500,00 kr.  
Genoplukning  500,00 kr.  625,00 kr.  500,00 kr.  625,00 kr. 
Genoplukning efter normal arbejdstid  980,00 kr.  1.225,00 kr.  980,00 kr.  1.225,00 kr. 
Betalingsaftale (momsfrit)  100,00 kr.   100,00 kr.  
Fogedforretning udkørsel a)  350,00 kr.  437,50 kr.  350,00 kr.  437,50 kr. 
Selvaflæsningskort - rykker   70,00 kr.  87,50 kr.  70,00 kr.  87,50 kr. 
Selvaflæsningskort - aflæsningsbe-
søg 

 240,00 kr.  300,00 kr.
  

 240,00 kr.  300,00 kr.
  

Ekstraordinær måleraflæsning med 
regning 

 200,00 kr.  250,00 kr.
  

 200,00 kr.  250,00 kr.
  

Ekstraord. opkrævning ved flytning  65,00 kr.  81,25 kr.  65,00 kr.  81,25 kr. 
Udskrift af regningskopi  35,00 kr.  43,75 kr.  35,00 kr.  43,75 kr. 
Målerundersøgelse på stedet  350,00 kr.       437,50 kr.  350,00 kr.  437,50 kr. 
Målerundersøgelse på laboratorium, 
QN 1,5 – QN 2,5  920,00 kr. 1.150,00 kr.  1150,00 kr.  1.150,00 kr. 
Målerundersøgelse på laboratorium, 
QN 6    1.550,00 kr.  1.937,50 kr. 
Påvisning af stophane (når den er på 
oplyst sted) 

 300,00 kr.  375,00 kr.
  

 300,00 kr.  375,00 kr.
  

Gebyr ved ibrugtagning inden måler 
monteres 

 400,00 kr.  500,00 kr.
  

 400,00 kr.  500,00 kr.
  

Udskiftning af frossen måler (+ pris 
for måler m.v.) 

 176,00 kr.  220,00 kr.
  

 176,00 kr.  220,00 kr.
  

Genetablering af måler  750,00 kr.  937,50 kr.  750,00 kr.  937,50 kr. 
Bortkommet måler  750,00 kr.  937,50 kr.  750,00 kr.  937,50 kr. 
a): Der skal tillægges de faktiske omkostninger til foged og evt. låsesmed. 
 
 
Takster for drikkevand – Ny måler 
 2019 2020 
 Excl. moms Incl. moms Excl. moms Incl. moms 
Qn 10 måler  1.060,00 kr. 1.325,00 kr.  1.060,00 kr. 1.325,00 kr. 
Qn 6 måler  488,00 kr. 610,00 kr.  488,00 kr. 610,00 kr. 
Qn 2,5 måler  308,00 kr. 385,00 kr.  308,00 kr. 385,00 kr. 
Fittings pr. stk.  32,00 kr. 40,00 kr.  32,00 kr. 40,00 kr. 
Pulsgiver med ledning  88,00 kr. 110,00 kr.  88,00 kr. 110,00 kr. 
Rentesats ved for sen betaling Efter gældende lov Efter gældende lov  
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Takster for drikkevand - Anlægsbidrag 
 
Generelt om anlægsbidrag 
Ved alle nye tilslutninger til forsyningsnettet skal der betales anlægsbidrag. Såfremt forudsætnin-
gerne for et fastsat og betalt anlægsbidrag ændres som følge af en senere om- eller tilbygning el-
ler en ændret anvendelse af ejendommen, skal der betales et supplerende anlægsbidrag, som 
svarer til ændringen af ejendommen. Det kan f.eks være, hvis et erhvervsområde omdannes til 
bolig, hvis antallet af boliger på fælles matrikel øges eller hvis en virksomhed udvider produktionen 
mv. 
 
I forbindelse med opkrævning af supplerende anlægsbidrag, modregnes det allerede betalte an-
lægsbidrag, således at der ikke betales 2 gange. 
 
Ret henvendelse til EVV i god tid inden et projekt startes op for uddybning. 
 
Anlægsbidraget består af tre dele: 
 

1. Et hovedanlægsbidrag som afhænger af stikkets størrelse, men som er uafhængigt af om 
der er tale om bolig- eller erhvervsformål. Hovedanlægsbidraget dækker stikkets del af bo-
ringer, vandværk, vandtårne, trykforøgere og hovedforsyningsledninger, som er en forud-
sætning for, at der kan leveres vand til den enkelte adresse. Som udgangspunkt benyttes 
Ø32 mm stik til en bolig. 

2. Et forsyningsledningsbidrag som dækker omkostningerne til fremføring af forsyningsled-
ninger til de enkelte ejendomme. Der findes en fast takst for forsyningsledningsbidrag i by-
zonen til boliger, mens erhverv i byzonen betaler en takst, som afhænger af den forsynede 
matrikels størrelse. I landzonen er der samme takst for bolig og erhverv, men taksten er 
højere end i byzonen, da ejendommene ligger mere spredt. 

3. Et stikledningsbidrag som dækker omkostningerne til at forbinde den enkelte ejendom til 
forsyningsnettet. Taksten varierer med størrelsen på stikket. Derudover er stikledningsbi-
draget dyrere, hvis etableringen sker efter at byggemodningen er tilendebragt, da der så 
påløber større udgifter til reetablering af fortorv mv. 

 
Det er Energi Viborg Vand der forestår alt ledningsarbejde frem til forsyningspunktet til de enkelte 
boliger, også i forbindelse med opførelse af tæt/lav bebyggelse på fælles matrikel. Ved etablering 
af boliger i etagebyggeri er forsyningspunktet uden for blokken. 
 
Anlægsbidrag for boliger i byzone - ved byggemodning 
Stikkets dimen-
sion 

Hovedanlægs- 
bidrag 

Forsynings- 
ledningsbidrag 

Stiklednings- 
bidrag 

Samlet bidrag 
ekskl. moms 

Samlet bidrag 
inkl. moms 

Ø32 mm  5.410,00 kr.  3.300,00 kr.  5.500,00 kr.  14.210,00 kr.  17.762,50 kr. 
Ø40 mm  8.115,00 kr.  3.300,00 kr.  5.500,00 kr.  16.915,00 kr.  21.143,75 kr. 
Ø50 mm  12.980,00 kr.  3.300,00 kr.  5.500,00 kr.  21.780,00 kr.  27.225,00 kr. 
Ø63 mm  24.345,00 kr.  3.300,00 kr.  7.000,00 kr.  34.645,00 kr.  43.306,25 kr. 
Ø90 mm  49.230,00 kr.  3.300,00 kr.  9.000,00 kr.  61.530,00 kr.  76.912,50 kr. 
Ø110 mm  73.575,00 kr.  3.300,00 kr.  9.500,00 kr.  86.375,00 kr.  107.968,75 kr. 
Ø160 mm  156.890,00 kr.  3.300,00 kr.  12.000,00 kr.  172.190.00 kr.  215.237,50 kr. 
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Anlægsbidrag for boliger i byzone - på eksisterende net 
Stikkets dimen-
sion 

Hovedanlægs- 
bidrag 

Forsynings- 
ledningsbidrag 

Stiklednings- 
bidrag 

Samlet bidrag 
ekskl. moms 

Samlet bidrag 
inkl. moms 

Ø32 mm  5.410,00 kr.  3.300,00 kr.  8.000,00 kr.  16.710,00 kr.  20.887,50 kr. 
Ø40 mm  8.115,00 kr.  3.300,00 kr.  8.000,00 kr.  19.415,00 kr.  24.268,75 kr. 
Ø50 mm  12.980,00 kr.  3.300,00 kr.  8.000,00 kr.  24.280,00 kr.  30.350,00 kr. 
Ø63 mm  24.345,00 kr.  3.300,00 kr.  9.500,00 kr.  37.145,00 kr.  46.431,25 kr. 
Ø90 mm  49.230,00 kr.  3.300,00 kr.  11.500,00 kr.  64.030,00 kr.  80.037,50 kr. 
Ø110 mm  73.575,00 kr.  3.300,00 kr.  12.000,00 kr.  88.875,00 kr.  111.093,75 kr. 
Ø160 mm  156.890,00 kr.  3.300,00 kr.  14.500,00 kr.  174.690,00 kr.  218.362,50 kr. 
 
 
Anlægsbidrag for boliger i byzone – Etageejendomme (3 eller flere eta-
ger) 
Der betales et hovedanlægsbidrag pr bolig. EVV etablerer et stik til hver blok. Der betales stikled-
ningsbidrag i forhold til størrelsen og et forsyningsledningbidrag for hver stik der etableres. Takster 
for stikledning følger boliger i byzone 

Eksempel Hovedanlægs- 
bidrag 

Forsynings- 
ledningsbidrag 

Stiklednings- 
bidrag 

Samlet bidrag 
ekskl. moms 

Samlet bidrag 
inkl. moms 

Der etableres 
to blokke med 
10 boliger i 
hver. 2 x Ø50 
Byggemodning 

20 x 5.410,00 kr. 2 x 3.300,00 kr. 2 x 5.500,00 kr.  130.800,00 kr.  163.500,00 kr. 

Der etableres 1 
blok med 20 
boliger. 1 x Ø63 
Eksisterende 
net 

20 x 5410,00 kr. 1 x 3.300,00 kr. 1 x 9.500,00 kr.  119.500,00 kr.  149.375,00 kr. 

 
Anlægsbidrag for boliger i landzone - ved byggemodning 
Stikkets dimen-
sion 

Hovedanlægs- 
bidrag 

Forsynings- 
ledningsbidrag 

Stiklednings- 
bidrag 

Samlet bidrag 
ekskl. moms 

Samlet bidrag 
inkl. moms 

Ø32 mm  5.410,00 kr.  21.100,00 kr.  5.500,00 kr.  32.010,00 kr.  40.012,50 kr. 
Ø40 mm  8.115,00 kr.  21.100,00 kr.  5.500,00 kr.  34.715,00 kr.  43.393,75 kr. 
Ø50 mm  12.980,00 kr.  21.100,00 kr.  5.500,00 kr.  39.580,00 kr.  49.475,00 kr. 
Ø63 mm  24.345,00 kr.  21.100,00 kr.  7.000,00 kr.  52.445,00 kr.  65.556,25 kr. 
Ø90 mm  49.230,00 kr.  21.100,00 kr.  9.000,00 kr.  79.330,00 kr.  99.162,50 kr. 
Ø110 mm  73.575,00 kr.  21.100,00 kr.  9.500,00 kr.  104.175,00 kr.  130.218,75 kr. 
Ø160 mm  156.890,00 kr.  21.100,00 kr.  12.000,00 kr.  189.990,00 kr.  237.487,50 kr. 
 
Anlægsbidrag for boliger i landzone - på eksisterende net 
Stikkets dimen-
sion 

Hovedanlægs- 
bidrag 

Forsynings- 
ledningsbidrag 

Stiklednings- 
bidrag 

Samlet bidrag 
ekskl. moms 

Samlet bidrag 
inkl. moms 

Ø32 mm  5.410,00 kr.  21.100,00 kr.  8.000,00 kr.  34.510,00 kr.  43.137,50 kr. 
Ø40 mm  8.115,00 kr.  21.100,00 kr.  8.000,00 kr.  37.215,00 kr.  46.518,75 kr. 
Ø50 mm  12.980,00 kr.  21.100,00 kr.  8.000,00 kr.  42.080,00 kr.  52.600,00 kr. 
Ø63 mm  24.345,00 kr.  21.100,00 kr.  9.500,00 kr.  54.945,00 kr.  68.681,25 kr. 
Ø90 mm  49.230,00 kr.  21.100,00 kr.  11.500,00 kr.  81.830,00 kr.  102.287,50 kr. 
Ø110 mm  73.575,00 kr.  21.100,00 kr.  12.000,00 kr.  106.675,00 kr.  133.343,75 kr. 
Ø160 mm  156.890,00 kr.  21.100,00 kr.  14.500,00 kr.  192.490,00 kr.  240.612,50 kr. 
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Anlægsbidrag for erhverv i byzone – ved byggemodning 

Stikkets 
dimension 

Hovedanlægs- 
bidrag 

Forsynings- 
ledningsbidrag 

b) 

Stiklednings- 
bidrag 

Samlet bidrag 
ekskl. moms 
og forsynings-
ledningsbidrag 

Samlet bidrag 
inkl. moms 
og ekskl.  
forsynings-
ledningsbidrag 

Ø32 mm  5.410,00 kr. 4,09 kr./m2  5.500,00 kr. 10.910,00 kr. 13.637,50 kr. 
Ø40 mm  8.115,00 kr. 4,09 kr./m2  5.500,00 kr. 13.615,00 kr. 17.018,75 kr. 
Ø50 mm  12.980,00 kr. 4,09 kr./m2  5.500,00 kr. 18.480,00 kr. 23.100,00 kr. 
Ø63 mm  24.345,00 kr. 4,09 kr./m2  7.000,00 kr. 31.345,00 kr. 39.181,25 kr. 
Ø90 mm  49.230,00 kr. 4,09 kr./m2  9.000,00 kr. 58.230,00 kr. 72.787,50 kr. 
Ø110 mm  73.575,00 kr. 4,09 kr./m2  9.500,00 kr. 83.075,00 kr. 103.843,75 kr. 
Ø160 mm  156.890,00 kr. 4,09 kr./m2  12.000,00 kr. 168.890,00 kr. 211.112,50 kr. 
EKSEMPEL 
Erhverv på 
grund med 
areal 2.025 m2 

(ø50 mm) 

 12.980,00 kr. 8.282,25 kr.  5.500,00 kr. 26.762,25 kr. 33.452,81 kr. 

b): Beregnes ud fra grundarealet 
 
Anlægsbidrag for erhverv i byzone – på eksisterende net 

Stikkets 
dimension 

Hovedanlægs- 
bidrag 

Forsynings- 
ledningsbidrag 
b) 

Stiklednings- 
bidrag 

Samlet bidrag 
ekskl. moms 
og forsynings-
ledningsbidrag 

Samlet bidrag 
inkl. moms 
og ekskl.  
forsynings-
ledningsbidrag 

Ø32 mm  5.410,00 kr. 4,09 kr./m2  8.000,00 kr. 13.410,00 kr. 16.762,50 kr. 
Ø40 mm  8.115,00 kr. 4,09 kr./m2  8.000,00 kr. 16.115,00 kr. 20.143,75 kr. 
Ø50 mm  12.980,00 kr. 4,09 kr./m2  8.000,00 kr. 20.980,00 kr. 26.225,00 kr. 
Ø63 mm  24.345,00 kr. 4,09 kr./m2  8.000,00 kr. 33.845,00 kr. 42.306,25 kr. 
Ø90 mm  49.230,00 kr. 4,09 kr./m2  11.500,00 kr. 60.730,00 kr. 75.912,50 kr. 
Ø110 mm  73.575,00 kr. 4,09 kr./m2  12.000,00 kr. 85.575,00 kr. 106.968,75 kr. 
Ø160 mm  156.890,00 kr. 4,09 kr./m2  14.500,00 kr. 171.390,00 kr. 212.237,50 kr. 
EKSEMPEL 
Erhverv på 
grund med 
areal 2.025 m2 

(ø50 mm) 

 12.980,00 kr. 8.282,25 kr.  8.000,00 kr. 29.262,25 kr. 36.577,81 kr. 

b): Beregnes ud fra grundarealet 
 
Anlægsbidrag for erhverv i landzonen følger taksten for boliger i land-
zonen 
 
Supplerende anlægsbidrag – omdannelse af erhverv til bolig 
Der skal betales et hovedanlægsbidrag (= 5.410 kr. ex. moms) for hver ny bolig der etableres. Der 
skal betales et forsyningsledningsbidrag (= 3.300 kr. ex. moms) pr etableret stikledning. 
Der skal betales et stikledningsbidrag (8.000 – 9.500 kr. ex. moms) pr etableret stikledning. 
 
Allerede betalt anlægsbidrag modregnes jf gældende takster, med undtagelse af stikledningsbi-
draget der ikke tilbagebetales. Såfremt det eksisterende stik kan genbruges, skal der ikke betales 
nyt stikledningsbidrag. Såfremt der etableres em ny stikledning, betales anlægsbidrag herfor og 
omkostningen til sløjfning af det eksisterende stik betales af bygherrer. 
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Eksempel 1 
Et erhvervsområde på 10.000 m² er forsynet med et Ø40 mm stik og et Ø63 mm stik. Der etable-
res 100 boliger i området fordelt i to blokke, som hver forsynes med et Ø63 mm stik, som nyan-
lægges. EVV sløjfer eksisterende stik for bygherres regning. Alle beløb er excl. moms: 
 
 Hovedanlægsbidrag Forsyningsledningsbidrag Stikledningsbidrag I alt 
50 boliger 50 x 5.410 kr. 1 x 3.300 kr. 1 x 9.500 kr. 283.300 kr. 
50 boliger 50 x 5.410 kr. 1 x 3.300 kr. 1 x 9.500 kr. 283.300 kr.  
Erhverv 
modregnes 

1 x 8.115 kr. + 
1 x 24.345 kr.  

10.000 m² x 4,09 kr/m²  0 -73.360 kr. 

I alt til beta-
ling 

   493.240 kr. 

 
Eksempel 2 
Et parcelhus nedrives og der etableres 3 rækkehuse på samme matrikel og med fælles stik. Der 
etableres et nyt Ø40 mm stik i stedet for det eksisterende ø32 mm stik. EVV sløjfer det eksisteren-
de stik for bygherres regning. Alle beløb er excl. moms: 
 
 Hovedanlægsbidrag Forsyningsledningsbidrag Stikledningsbidrag I alt 
3 boliger 3 x 5.410 kr. 1 x 3.300 kr. 1 x 8.000 kr 27.530 kr. 
1 bolig 
modregnes 

1 x 5.410 kr. 1 x 3.300 kr. 0 -8.710 kr. 

I alt til beta-
ling 

   18.820 kr. 

 
Eksempel 3 
Der etableres 2 nye ekstra lejligheder i en eksisterende boligejendom. Det er unødvendigt at etab-
lere nyt stik. Alle beløb er excl. moms: 
  
 Hovedanlægsbidrag Forsyningsledningsbidrag Stikledningsbidrag I alt 
2 boliger 2 x 5.410 kr. 0 x 3.300 kr. 0 x 8.000 kr. 10.820 kr. 
I alt til beta-
ling 

   10.820 kr. 

 
Eksempel 4 
En erhvervsvirksomhed tilkøber 5.000 m². der etableres ikke nye stik. Alle beløb er excl. moms: 
 
 Hovedanlægsbidrag Forsyningsledningsbidrag Stikledningsbidrag I alt 
5.000 m² 0 5.000 x 4,09 kr./m² 0 20.450 kr. 
I alt til beta-
ling 

   20.450 kr 

 
Sprinklerstik 
Etableringsomkostning ved sprinklerstik, såfremt det af Energi Viborg 
Vand vurderes muligt at etablere dette, består af: 

 
2020 

 Excl. moms Incl. moms 
Etablering, fast bidrag, og   93.350,00 kr. 116.687,50 kr. 
Medgået tid og materialer Efter forbrug Efter forbrug 
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ESDH-nr.: 2019/00361 010
Ansvarlig: MU

Fastsættelse af spildevandstakster 2020

På baggrund af det godkendte budget for 2020 for spildevandsforsyningen jf. sag nr. 3 på da-
gens bestyrelsesmøde skal spildevandstaksterne fastlægges.

Som det fremgår af budgettet, forventes der samlede indtægter i 2020 på 162.819 t.kr. inkl. ind-
tægter fra tilslutningsbidrag. Indtægter fra vandafledningsbidrag fra private husstande og er-
hverv forventes at udgøre 146.052 t.kr. inkl. særbidrag. 

Taksten for vandafledning foreslås fastsat til 38,00 kr. pr. m3 ekskl. moms. Det er i forhold til 
2019 en reduktion på 2,35 kr. pr. m3.

I nedenstående tabel er vist effekten af de to beregninger af prisfaldet for en kunde med et år-
ligt vandforbrug på 150 m3:

Pris for vandafledning ved forbrug 
på 150 m3

Pris
2019

kr.

Pris
2020

kr.
Vandafledning pr. m3 40,35 38,00

Ændring ift. 2019 pr. m3 -2,35

Vandafledning, årligt forbrug på 150 m3 6.052,50 5.700,00
Moms 1.513,13 1.425,00

I alt 7.565,63 7.125,00

Ændring ift. 2019 -440,63
Tabel 1: Effekt af ændring af vandafledningstaksten.

Taksterne er i henhold til lovgivningen differentieret i den såkaldte ”trappeordning”. Taksterne 
for de tre trin fremgår af nedenstående tabel 2: 

Tilmeldt trappemodellen 2019
kr./m3

2020
kr./m3

0 – 500 m3 40,35 38,00
500 – 20.000 m3 32,28 30,40
20.000 -> 16,14 15,20

Tabel 2: Vandafledningsbidrag, trappemodel, priser ekskl. moms

Takster og gebyrer i øvrigt vedrørende spildevandsforsyningen fremgår af vedlagte bilag.

Selskabet er underlagt indtægtsrammeregulering, som lægger et loft over de maksimale ind-
tægter, selskabet må opkræve i reguleringsperioden. For spildevandsforsyningen gælder det 
regnskabsårene 2020-2021. Indtægterne i reguleringsregnskabet opgøres på anden måde end 
i årsregnskabet.

Punkt 5: Fastsættelse af takster 2020 - Spildevand
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Forventede indtægter 
2020

Opgjort i økono-
misk regulering

Opgjort i årsregn-
skabet

Vandafledning 145.752 145.752
Særbidrag 300 300
Vejafvandingsbidrag 10.667 10.667
Andre indtægter 100 100
Finansielle indtægter 0 0
Tilslutningsbidrag* 421 0
Solgte skatteunderskud 0 0
Tab på debitorer -50 0
Indtægter i alt 157.190 156.819

Tabel 3: Opgørelse af indtægter i hhv. opgørelsen af indtægtsrammen for 2020 og årsregnskabet for 2020.

Selskabet har i 2020 en indtægtsramme på 160.681 t.kr. 

Overholdelse af indtægtsramme 2020

Indtægtsramme 2020 160.681 t.kr.
Budgetterede indtægter 157.190 t.kr.
Underdækning 2020 3.492 t.kr.

Underdækningen i 2020 indgår i en samlet opgørelse af indtægtsrammen for perioden 2020-
2021. Ved fastholdelse af den foreslåede takst i 2021 er der balance mellem indtægtsrammen 
og de forventede indtægter, idet taksten i 2021 vil medføre en overdækning. 

Med vandsektorloven er der indført tre instanser for prisfastsættelsen af vand og spildevand: 
Forsyningssekretariatet, vandselskaberne og kommunalbestyrelserne.

Spildevandsforsyningen skal én gang årligt fastsætte takster for håndtering af spildevand.

De fastsatte takster skal efterfølgende forelægges byrådet til legalitetsgodkendelse. Byrådet 
tilser, at taksterne overholder de udmeldte økonomiske rammer for selskabet.

Byrådet kan godkende eller afvise de indstillede takster. Byrådet har ikke bemyndigelse til at 
fastsætte taksternes størrelse.

By- og Landskabsstyrelsen har i brev af den 28. januar 2010 meddelt Lett Advokatfirma følgen-
de:

”Med hensyn til takstfastsættelsen er den tidligere procedure, hvor kommunalbestyrelsen god-
kendte taksterne i forbindelse med godkendelse af kommunens årlige budget, ændret med ind-
førelse af vandsektorloven. Forsyningssekretariatet udmelder på baggrund af forsyningssel-
skabets indmeldte oplysninger til et prisloft, hvorefter kommunalbestyrelsen godkender den af 
forsyningsselskabet fastsatte takst. Kommunalbestyrelsen sikrer med sin godkendelse af tak-
sten, at grundlaget herfor er i overensstemmelse med kommunens planer for forsyningsområ-
det. Med denne nye takstfastsættelsesprocedure er kommunalbestyrelsens indflydelse natur-
ligvis reduceret. Det har imidlertid været et politisk ønske, at kommunerne fortsat er en del af 
taksternes godkendelsesprocedure.”

Tilslutningsbidrag 2020
Udover vandafledningsbidraget fastsættes også takst for tilslutning til kloakanlægget. Tilslut-
ningsbidraget reguleres i henhold til ”Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg, Energi Viborg 
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Vand A/S” og fastsættes i 2020 til 51.965,81 kr. ekskl. moms for boligejendomme og for er-
hvervsejendomme pr. påbegyndt 800 m2 grundareal. Til sammenligning var taksten i 2019 på 
51.606,51 kr. Prisen reguleres årligt efter et indekstal i tilknytning til jordarbejde.

Der betales reduceret takst, når tag- og overfladevand ikke tilsluttes kloaknettet. Taksten fast-
sættes i 2020 til 31.179,50 kr. ekskl. moms. I 2019 var taksten 30.963,91 kr.

Gebyrer vedrørende tømningsordningen
Tømningsordningen fungerer som en selvstændig aktivitet under spildevandsforsyningens 
regnskab. Ordningen er en hvile-i-sig-selv ordning, hvilket betyder, at udgifter og indtægter skal 
balancere over tid. Der er pr. 31. december 2018 en overdækning i ordningen på 863 t.kr., som 
i 2019 forventes nedbragt med 102 t.kr. I 2020 budgetteres der med en underdækning på yder-
ligere 178 t.kr. Grundlaget for årets indtægter er de foreslåede gebyrer som vist i tabel 3, og 
som er uændrede i forhold til 2019. 

Type kr. inkl. moms
Helårsbeboelse med 1 tank, årligt * 387,50
Helårsbeboelse, ekstra tank, årligt * 175,00
Sommerhuse, årligt (tømmes hver 2. år) * 175,00
Forgæves kørsel 250,00  
Administrationsgebyr tømningsordning ** 100,00 
Ekstra tømninger af bundfældningstanke *** 375,00
Fremrykket tømning i forhold til aftalt tid *** 250,00
Løft af tunge dæksler over 25 kg *** 125,00

* Inkl. administrationsgebyr
** Fordeles, hvis tankene tømmes med lavere frekvens end årlig tømning
*** Besluttet af bestyrelsen i sag nr. 24 fra 12. oktober 2018
Tabel 3: Gebyrer vedrørende tømningsordning 2020

Entreprenører, der tømmer bundfældningstanke udenfor den kommunale ordning, pålægges 
ved levering af spildevand og slam på renseanlæg et gebyr. Gebyret fastholdes også uændret i 
forhold til 2019. Gebyrerne er vist i tabel 4. 

Type kr. ekskl. moms kr. inkl. moms
Modtagelse af spildevand fra samletank 
Pris pr. m3 20,00 25,00
Modtagelse af slam fra bundfældningstank 

Pris pr. tank op til 3 m3

Pris pr. ekstra m3 over 3 m3
200,00
100,00

250,00
125,00

Tabel 4: Gebyr for modtagelse af spildevand fra samletank og slam fra budfældningstank

BILAG

1. Takster for spildevand 2020
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DIREKTØREN INDSTILLER

at taksterne for spildevand fastsættes som beskrevet i bilaget, og

at taksterne for spildevand 2020 fremsendes til godkendelse i Viborg Byråd jf. ovenstående 
legalitetsprincip.



Beslutning for Punkt 5: Fastsættelse af takster 2020 -
Spildevand

Indstillingen blev godkendt.
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Bilag: Takster for spildevand 2019

Tabel 1: Takster for vandafledning og tilslutningsbidrag

2019 2020
Ekskl. moms Incl. moms Ekskl. moms Incl. moms

Vandafledningsbidrag 
Pris pr. m3 40,35 kr. 50,44 kr. 38,00 kr. 47,50 kr.
Trappemodel: 
500 – 20.000 m3

Over 20.000 m3
32,28 kr.
16,14 kr.

40,35 kr.
20,18 kr.

30,40 kr.
15,20 kr.

38,00 kr.
19,00 kr.

Tilslutningsbidrag
Boligejendomme
Standardbidrag
Reduceret bidrag (uden tag- og 
overfladevand)

 51.606,51 kr.
30.963,91 kr.

64.508,14 kr.
38.704,88 kr.

 51.965,83 kr.
31.179,50 kr.

64.957,28 kr.
38.974,37 kr.

Erhvervsejendomme
Standardbidrag pr. påbegyndt 800 
m2 grundareal
Reduceret bidrag pr. påbegyndt 
800 m2 grundareal (uden tag- og 
overfladevand)

51.606,51 kr.

  30.963,91kr.

64.508,14 kr.

38.704,88 kr.

51.965,83 kr.

  31.179,50 kr.

64.957,28 kr.

38.974,37 kr.

Særbidrag
En ejendom kan pålignes et særbidrag når den udleder spildevand, der er mere forurenet end 
almindeligt husspildevand. Reglerne og betingelserne for påligning af særbidrag fremgår af 
”Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg, Energi Viborg Vand A/S”. Betalingsvedtægten kan ses på 
www.energiviborg.dk

Spildevandsafgift
Energi Viborg opkræver spildevandsafgift for Viborg Kommune. Spildevandsafgiften er en afgift til 
staten, som varierer i forhold til tankens rensemetode. Gældende satser kan ses på 
http://www.skm.dk/skattetal/satser/satser-og-beloebsgraenser/spildevandsafgiftsloven/

Tømningsordning
Grundlaget for gebyrer under tømningsordningen er Viborg Kommunes regulativ vedrørende 
tømningsordning, gældende fra 1. januar 2017.

Tabel 2: Takster for tømningsordning 2020, incl. moms

Type 2019 2020
Helårsbeboelse med 1 tank, årligt * 387,50 * 387,50
Helårsbeboelse, ekstra tank, årligt * 175,00 * 175,00
Sommerhuse, årligt (tømmes hvert 2. år) * 175,00 * 175,00
Forgæves kørsel 250,00 250,00
Administrationsgebyr tømningsordning ** 100,00 ** 100,00
Ekstra tømninger af bundfældningstanke  375,00  375,00
Fremrykket tømning i forhold til aftalt tid 250,00 250,00
Løft af tunge dæksler over 25 kg 125,00 125,00

* Inkl. administrationsgebyr
** Fordeles, hvis tankene tømmes med lavere frekvens end årlig tømning
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Gebyrer ved slamlevering på renseanlæg. Pålægges entreprenører, der tømmer 
bundfældningstanke, udenfor den kommunale ordning.

Tabel 3: Gebyr for modtagelse af spildevand og slam på renseanlæg 

Type Kr. ekskl. moms Kr. inkl. moms
Modtagelse af spildevand fra samletank
Pris pr. m3 20,00 25,00
Modtagelse af slam fra bundfældningstanke

Pris pr. tank op til 3 m3

Pris pr. ekstra m3 over 3 m3
200,00
100,00

250,00
125,00

Punkt 5, Bilag 1: Takster for spildevand 2020
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ESDH-nr.: 2019/00361 004
Ansvarlig: FLH

Fjernaflæste vandmålere
(Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens §30; konkurrencefølsom forretnings-
sag)

Lukket Punkt 6: Fjernaflæste vandmålere (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens §30;
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ESDH-nr.: 2019/00361 005
Ansvarlig: FLH

Ansøgning fra storkunde
(Sagen behandles fortroligt i henhold til offentlighedslovens § 30, da den vedrører et 
konkret kundeforhold)

Lukket Punkt 7: Ansøgning fra storkunde (Sagen behandles fortroligt i henhold til offentlighedslovens
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ESDH-nr.: 2019/00361 014
Ansvarlig: MU

Gensidig orientering

Der orienteres om aktuelle emner, bl.a.:

 Vandsamarbejde i Viborg kommune, som behandlet i Klima- og Miljøudvalget den 31.
oktober 2019

o For at styrke vandværkernes mulighed for at sikre og finansiere beskyttelsen af
drikkevand til alle forbrugere i Viborg Kommune er Teknik & Miljø-forvaltningen
ved at undersøge mulighederne for at etablere et vandsamarbejde, som skal
gælde alle kommunens almene vandværker, og som skal bidrage til at finansiere
og fremme grundvandsbeskyttelsen i Viborg Kommune.

o Energi Viborg Vand A/S har allerede selv gennem årene investeret betydelige
summer til beskyttelse af grundvandet via køb af jord.

 Energi Viborg A/S er nu indtrådt som andelshaver i Servia A.m.b.A. jf. tidligere bestyrel-
sessag

o Servia er stiftet af en række energiselskaber for i fællesskab at imødekomme
fælles udfordringer. Målet med Servia er at udnytte synergier og stordriftsfordele
på tværs af selskaberne og styrke de lokale energiselskaber ved at deles om en
række væsentlige ressourcer. Det nye fælles selskab samler kompetencerne in-
den for kommercielle indkøb (EU-udbud) og juridisk rådgivning (energiforsy-
ningsforhold, kontrakter og projektledelser), hvilket giver langt bedre muligheder
for en faglig videreudvikling og øget professionalisering af selskaberne. Rådgiv-
ningsydelserne er primært med fokus på energiområdet og mindre på vand- og
spildevandsområdet.

o Energi Viborg deltager gennem Servia i en kreds af kollegaselskaber med mu-
lighed for erfaringsudveksling osv.

 Jordhandler siden sidst
o Køb af 136 m2 jord i forbindelse med etablering af nyt bassin ved Østerled i

Rødkærsbro.  Pris 13.600.

BILAG

Ingen

DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning.

Punkt 8: Gensidig orientering



Beslutning for Punkt 8: Gensidig orientering

Orienteringen blev taget til efterretning.
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