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Takster for 2021 

Bestyrelsen for Faxe Spildevand A/S, Faxe Spildevandscenter A/S og Faxe Vandforsyning A/S har på besty-

relsesmøde den 3. november 2020 besluttet at den samlede forbrugeroplevede takststigning i 2021 er på 

ca. 9 pct. for en forbruger, der afleder spildevand i Faxe Kommune og på ca. 7 pct. for en forbruger i Haslev, 

der aftager drikkevand og afleder spildevand i Faxe Kommune. 

 

Nærværende brev til Faxe Kommune er udarbejdet med henblik at forklare de økonomiske elementer, der 

ligger til grund for bestyrelsens beslutning og som skal indgå i Faxe Kommunes legalitetsbehandling af tak-

sterne, jf. vandsektorloven. 

 

Faxe Forsyning har fra Forsyningssekretariatet i oktober 2020 modtaget statusmeddelelser om den økono-

miske rammer for 2020-2021 i spildevandsselskaberne, og taksterne for 2021 overholder disse rammer, li-

gesom de gjorde i 2020. Dette vises nedenfor i de indsatte økonomiske opgørelser under hvert selskab.  

Faxe Forsyning har ligeledes modtaget afgørelse for den økonomiske ramme for 2021-2022 for Faxe Vand-

forsyning. Det fremgår af den økonomiske opgørelse under Faxe Vandforsyning, at taksten for 2021 over-

holder denne ramme.  

 

Taksterne for perioden 2015-2021 fremgår i nedenstående tabel og er ekskl. moms.  

 
 

 

 

Takster historik 2016 2017 2018 2019 2020 2021

 Ændring 

i pct. 

Vandtakst 10,15     10,76     10,41     10,30 10,59 11,37 7,4%

Vandafgifter til staten 6,25       6,25       6,37       6,37 6,37 6,18 -3,0%

Vandafledningsbidrag, rensning 10,60     11,95     12,62     12,56 12,68 12,21 -3,7%

Vandafledningsbidrag, transport 20,51     21,09     22,16     23,94 26,51 30,44 14,8%

M3 takst i alt 47,51     50,05     51,57     53,17     56,15     60,19     7,2%

M3 pris i alt 6.651     7.007     7.219     7.444     7.861     8.427     7,2%

Målerleje (mindste måler) 106        108        110        112 114 116 1,2%

Stikbidrag 464        473        482        491 500 506 1,2%

Moms 1.805     1.897     1.953     2.012 2.119 2.262 6,8%

Årlig betaling for 140M3 i alt 9.027     9.485     9.765     10.058  10.594  11.312  6,8%

Ændring i pct 17% 5% 3% 3% 5% 7%
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Betingelser i de økonomiske rammer fastsat af Forsyningssekretariatet 

Forsyningssekretariatet har ud fra data fra Danmarks Statistik fastsat pristalsudviklingen for vandsektoren 

til 1,22 pct. i 2021. Samtidig er det centralt fastsatte effektiviseringskrav sat til 2 pct. på driftsomkostnin-

gerne og 2,75 pct. på anlægsomkostninger. Dette gælder alle forsyningsselskaber i Danmark. 

 

Derudover er der fastsat individuelle effektiviseringskrav til hvert forsyningsselskab. Det individuelle effekti-

viseringskrav kan maksimalt andrage 2,0 pct. Det individuelle effektiviseringskrav er baseret på to forskel-

lige benchmarking metoder, hvoraf selskabets effektiviseringskrav baseres på det for selskabet mest lempe-

lige af de to metoder. For Faxe Forsynings vedkommende er de individuelle effektiviseringskrav 0,00 pct. 

for spildevandscenteret, 0,78 pct. for spildevandselskabet og 2,00 pct. for vandforsyningsselskabet.   

 

I vandforsyningsselskabet betyder det, at den økonomiske ramme i 2021 øges med 160 t.kr. i prisudvikling 

og reduceres med 587 t.kr. i effektiviseringskrav. I 2021 har vandforsyningen fået godkendt et tillæg i den 

økonomiske ramme på 2.000 kr. til anlægsinvesteringer forårsaget af udvidelse af forsyningsområdet (nye 

tilslutninger).  

I spildevandselskabet betyder det, at den økonomiske ramme i 2021 øges med 982 t.kr. i prisudvikling og 

reduceres med 1.811 t.kr. i effektiviseringskrav. I 2021 har spildevandsselskabet fået godkendt et tillæg i 

den økonomiske ramme på 129 t.kr. forårsaget af nye tilslutninger og heraf afledte øgede driftsomkostnin-

ger. Derudover har selskabet fået tillæg på 656 t.kr. til anlægsinvesteringer forårsaget af udvidelsen af for-

syningsområdet (nye tilslutninger), samt kloaksepareringsprojekterne.  

I spildevandscenteret betyder det, at den økonomiske ramme i 2021 øges med 621 t.kr. i prisudvikling og 

reduceres med 733 t.kr. i effektiviseringskrav.   

 

I 2015 vedtog bestyrelsen en ny finansieringsstrategi for selskabet. Strategiens primære formål var at redu-

cere gældsætningen i selskabet over de kommende år, og inden for en ti-årig periode at få et knæk på den 

samlede gældsætning, således denne falder. Midlet til at få den ønskede profil på selskabets gældsætning 

var en større grad af ”her og nu finansiering” af selskabets mange anlægsprojekter, og denne finansiering er 

sket via højere takster. Det blev besluttet, at 2016-taksterne skulle have en stor stigning, og at det fremover 

skal tilstræbes, at den årlige stigning bliver 3 pct.  

 

I 2019 har den nye bestyrelse vedtaget at ændre den tidligere finansieringsstrategi for at minimere selska-

bernes lånebehov. Derfor vil taksten stige 5-7 pct. pct. i 2020 og 2021. I 2021 bliver den økonomiske ramme 

opkrævet fuldt ud, så lånebehovet til anlægsinvesteringer minimeres mest muligt. Herefter forventes takst-

udviklingen at blive +/- 1 pct. årligt, jf. pristalsudviklingen og effektiviseringskravene. 

 

Spildevandsplanen for perioden 2016-2021 indeholder en række større anlægsarbejder, som alt i alt skal 

medvirke til at kommunen lever op til kravene i de nationale vandplaner samt ønsket om sikker drift. Der er 

tale om forholdsvis store investeringer i bl.a. kloaksepareringsprojekter og reduktion i antallet af overløbs-

bygværker mv. Med spildevandsplanen har selskabet et fast ”arbejdsprogram” i perioden til og med 2021, 

og dermed er udgiftsniveauet samlet set også forholdsvist fast i perioden.   
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Faxe Vandforsyning A/S  

Vandtaksten (kun Haslev by og omegn) stiger med 7 pct. til 11,37 kr. pr. m3, ekskl. moms. Dette medfører, 

at selskabet samlet set budgetterer med en indtægt på 13,2 mio. kr. i 2021, hvilket stemmer overens med 

det, den økonomiske ramme giver mulighed for, som vist i opgørelsen nedenfor. Takstgrundlaget er på 14,1 

mio. kr., men der opkræves ikke 0,9 mio. kr. for at sikre en jævn takst, hvilket resulterer i en samlet indtægt 

på 13,2 mio. kr. 

 

 
 

Det fremgår af budgettet til højre, at Faxe Vandforsyning har om-

kostninger for 13 mio. kr. i 2021, hvoraf 3,0 mio. kr. er anlægsinve-

steringer. Dette er således 345.000 kr. mere, end der er indtægter 

for.  

I taksten opkræves der 6,2 mio. kr. til investeringer, men selskabet 

har investeringsomkostninger (investeringer, afdrag og renter) for 

6,3 mio. kr., dermed mangler selskabet 0,1 mio. kr. til investerin-

ger. Lånebehovet forøges af flere forventede omkostninger til drift 

end der opkræves i taksten, så lånebehovet forøges til 392.000 kr.  

 

Selskabet vil i slutningen af 2020 anmode kommunen om kommunal garanti til at optage anlægslån til dæk-

ning af beløbet.  

I 2019 blev der anmodet om en kommunal garanti til at optage anlægslån for 1 mio. kr. i 2020. Lånegaran-

tien vedrørende 2019 udløber automatisk 31. januar 2021.  

Faxe Vandforsynings samlede gæld forventes at falde med 2,4 mio. kr., og der forventes ved udgangen af 

2021 en anlægsgæld på ca. 37,0 mio. kr.  

 

Takstberegning 2021 2022

Økonomisk ramme 2021-2022 24.631.708 22.717.181            

- heraf vandafgifter (ikke påvirkelig omkostning, ikke en indtægt) -10.578.943 -10.578.943           

- forventet underdækning i 2021, opkræves i 2022 -900.000 900.000                  

Takstgrundlag 13.152.765 13.038.238

Fast bidrag, målere (5.622 stk. til 115,62 kr. pr. stk.) 650.028                  657.958                  

Variabelt bidrag fra 724.027 m3 til 11,37 kr. pr. m3 8.229.603              8.139.553              

Øvrige indtægter (salg af vand til RUB, målerdata, samt tilslutningsbidrag) 4.273.135              4.240.727              

Indtægter i alt 13.152.765            13.038.238            

Opkrævet i forhold ramme -                           -                           

Samlet økonomisk ramme ift. indtægter   (- = overholdelse, + = overskridelse) -                           

M3 salg (gns. af 2018 & 2019) 724.027                  724.027                  

M
3
 takst, ekskl. moms 11,37                11,24                

Vandselskabet har 2 årige økonomiske rammer for 2021-2022, hvilket betyder, at de samlede indtægter 

i 2021 og 2022 ikke må overstige de samlede økonomiske rammer for 2021 og 2022.

T.kr. Budget 2021

Omsætning 13.010         

Driftsomkostninger 7.026            

Investeringer 3.000            

Afdrag på lån 2.333            

Renteomkostninger 996               

Omkostninger i alt 13.355         

Lånebehov -                
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Faxe spildevandscenter A/S (rensningsanlæg) 

Spildevandsrensningstaksten falder med 3,7 pct. til 12,21 kr. pr. m3, ekskl. moms i 2021. Dette medfører, at 

Faxe Spildevandscenter samlet set budgetterer med en indtægt på 32,9 mio. kr. i 2021, hvilket stemmer 

overens med det den økonomiske ramme giver mulighed for, som vist i opgørelsen nedenfor. 

 
 

Af budgettet til højre fremgår det, at Faxe Spildevandscenter 

har omkostninger for 37,6 mio. kr. i 2021, hvoraf 8 mio. kr. er 

anlægsinvesteringer. Dette er således 4,7 mio. kr. mindre, end 

der er indtægter for. I taksten opkræves der 10,3 mio. kr. til in-

vesteringer, men selskabet har investeringsomkostninger (inve-

steringer, afdrag og renter) for 13,6 mio. kr., dermed mangler 

selskabet 3,3 mio. kr. til investeringer. Lånebehovet reduceres 

af færre forventede omkostninger til drift end der opkræves i 

taksten, så lånebehovet reduceres til 5,9 mio.kr.  

Selskabet vil i slutningen af 2020 anmode kommunen om en kommunal garanti til at optage anlægslån til 

dækning af beløbet. I 2019 blev der anmodet om kommunalgaranti til at optage anlægslån for 10 mio. kr. i 

2020, primært til renovering af Karise Renseanlæg. Garantien udløber automatisk 31. januar 2021. 

Faxe Spildevandscenters samlede gæld forventes at stige med 3,2 mio. kr., og der forventes ved udgangen 

af 2021 en anlægsgæld på ca. 70,6 mio. kr.  

 

 

 

 

 

Takstberegning Prognose 2020 2021

Økonomisk ramme 2020-2021 33.242.963          34.128.674

 - forventet overdækning i 2020, tilbagebetales i 2021 1.223.023            -1.223.023

Takstgrundlag 34.465.986 32.905.651

Variabelt bidrag fra 2.136.061 m3 til 12,21 kr. pr. m3 26.969.430          26.079.251          

Indtægter fra elsalg, særbidrag og tømningsordning 7.496.556            6.826.400            

Indtægter i alt 34.465.987          32.905.651          

Opkrævet i forhold til ramme -                        -                        

Samlet økonomisk ramme ift. indtægter   (- = overholdelse, + = overskridelse) -                        

M3 salg (gns. af 2018 & 2019) 2.126.927            2.136.061            

M
3
 takst, ekskl. moms 12,68                    12,21                    

Spildevandselskaberne har 2 årige økonomiske rammer i 2020-2021, hvilket betyder, at de samlede indtægter 

i 2020 og 2021 ikke må overstige de samlede økonomiske rammer i 2020 og 2021. Der er ikke mulighed 

for at opkræve manglende indtægter i forhold til rammerne på et senere tidpunkt.

T.kr. Budget 2021

Omsætning 32.906         

Driftsomkostninger 24.077         

Investeringer 8.720            

Afdrag på lån 3.341            

Renteomkostninger 1.502            

Omkostninger i alt 37.640         

Lånebehov 5.919            
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Faxe spildevand A/S (transport af spildevand), ekskl. tømningsordning 

Spildevandstransporttaksten stiger med 14,8 % til 30,44 kr. pr. m3, ekskl. moms i 2021. Dette medfører, at 

selskabet samlet set budgetterer med en indtægt på 67,4 mio. kr. i 2021. 

 

Den fravalgte maksimale udnyttelse af den økonomiske ramme, og dermed den lavere takst medfører, at 

Faxe Spildevands behov for lånoptag stiger tilsvarende. I 2020 svarer dette til ca. 5 mio. kr. 

 

Budgettet til højre viser, at Faxe Spildevand har omkostnin-

ger for 72,8 mio. kr. i 2021, hvoraf 42,5 mio. kr. er anlægs-

investeringer. Dette er 5,4 mio. kr. mere end, der er ind-

tægter for. 

I taksten opkræves der 42,2 mio. kr. til investeringer, men 

selskabet har investeringsomkostninger (investeringer, af-

drag og renter) for 48,3 mio. kr., dermed mangler selskabet 

6,1 mio. kr. til investeringer. Lånebehovet er dermed 9,6 

mio. kr. Selskabet vil i slutningen af 2020 anmode kommu-

nen om en kommunal garanti til at optage anlægslån til 

dækning af beløbet.  

I 2019 blev der anmodet om kommunal garanti til at optage anlægslån for 10 mio. kr. i 2020. Garantien ud-

løber automatisk 31. januar 2021.  

Selskabets samlede anlægsgæld forventes at falde med 1 mio. kr., således at der ved udgangen af 2021 vil 

være anlægsgæld for ca. 119 mio. kr.  

 

Takstberegning Prognonse 2020 2021

Økonomisk ramme 2020-2021 68.010.162            67.364.388

 - forventet tillæg i 2021 (skat, mv.) 0

Takstgrundlag 68.010.162 67.364.388

Variabelt bidrag fra 1.398.414 m3 til 30,44 kr. pr. m3 36.752.625            42.561.623         

Stikbidrag (11.591 stik til 506 kr. pr. stik) 5.295.570              5.869.474            

Tilslutningsbidrag 3.843.990              115.000               

Rensningstakst fra 1.398.414m3 til 12,21 kr. pr. m3 17.574.303            17.073.290

Vejafvandingsbidrag 4 pct. á 43,5 mio. kr. 1.469.333              1.740.000            

Tab på debitorer -18.576                   5.000                    

Indtægter i alt 64.917.245            67.364.388         

Opkrævet i forhold til ramme (- = overholdelse) -3.092.917             -                        

Samlet økonomisk ramme ift. indtægter   (- = overholdelse, + = overskridelse) -3.092.917

M
3
 salg (gns. af 2018 & 2019) 1.386.368              1.398.414            

M3 takst, ekskl. moms 26,51 30,44

T.kr. Budget 2021

Omsætning 70.177         

- heraf tømningsordning -2.812          

Omsætning til takstberegning 67.365         

Driftsomkostninger 27.251         

- heraf tømningsordning -2.812          

Investeringer 43.500         

Afdrag på lån 3.341            

Renteomkostninger 1.502            

Omkostninger i alt 72.782         

Lånebehov 9.606            
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Tilslutningsbidraget på spildevand fastsættes af staten og bliver i 2021 på 51.750,00 kr. ekskl. moms, hvilket 

er et fald på 1 pct. i forhold til 2020. Tilslutningsbidraget for vand fastsættes til kr. 28.609,00 kr. ekskl. 

moms, hvilket ligeledes er et fald på 1 pct. i forhold til 2020. 

 

Tømningsordning 

Der blev i taksterne på tømningsordningen for 2019 lavet en genberegning, da der ikke havde været det i 

en årrække, men kun en pristalsregulering. I 2019 har tømning af tanke været i udbud og resulterer i en for-

ventet øget omkostning på ca. 550 t. kr. Dette har givet selskabet anledning til at implementere en ny diffe-

rentieret takststruktur, så forbrugerne på ordningen kommer til at betale en mere kostægte takst for den 

faktiske ydelse, de modtager. 

Indtil 2019 har der været én takst pr. tømning og 

fremadrettet differentieres der på størrelser over 

3 m3 med et tillæg pr. m3. 

Budgettet til højre viser, at der forventes en om-

sætning på 2,8 mio. kr. og omkostninger for 2,8 

mio. kr. Dermed hviler ordningen i sig selv. 

Der var en akkumuleret overdækning pr. 31/12 

2018 på 2,9 mio. kr. Denne tilbagebetales over 5 år til forbrugerne via takstnedsættelse. 

T.kr. Budget 2021

Omsætning 2.812            

- heraf tilbagebetaling af overdækning 548               

Omsætning til takstberegning 2.264            

Samlede driftsomkostninger 2.812            

Resultat 0

Akk. Overdækning 1.674            


