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Takster for 2023 

Bestyrelsen for Faxe Spildevand A/S og Faxe Spildevandscenter A/S har på bestyrelsesmøde den 11. okto-
ber 2022 besluttet at den samlede forbrugeroplevede takstfald vedr. afledning af spildevand i Faxe kom-
mune, skal være på ca. 5,1 pct. for en forbruger i 2023. 
 
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 ligeledes modtaget statusmeddelelse for den økonomiske ramme for 2022-2023 for spil-
devandsselskaberne. Det fremgår af den økonomiske opgørelse for spildevandselskaberne, at taksten for 
2023 overholder denne ramme.  
 
Taksterne for perioden 2018-2023 fremgår i nedenstående tabel og er ekskl. moms.  

 
 
 
 
Betingelser i de økonomiske rammer fastsat af Forsyningssekretariatet 
Forsyningssekretariatet har ud fra data fra Danmarks Statistik fastsat pristalsudviklingen for vandsektoren 
til 3,56 pct. i 2022. Samtidig er det centralt fastsatte effektiviseringskrav sat til 2 pct. på driftsomkostnin-
gerne og 0,28 pct. på anlægsomkostninger. Dette gælder alle forsyningsselskaber i Danmark. 
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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 0,11 pct. 
for spildevandscenteret og 1,56 pct. for spildevandselskabet.  
 
I spildevandselskabet betyder det, at den økonomiske ramme i 2023 øges med 171 t.kr. i prisudvikling og 
reduceres med 1.582 t.kr. i effektiviseringskrav. I 2023 har spildevandsselskabet fået godkendt et tillæg i 
den økonomiske ramme på 216 t.kr. forårsaget af udvidelse af forsyningsområdet (nye tilslutninger) til 
drift- og anlægsinvesteringer.  
I spildevandscenteret betyder det, at den økonomiske ramme i 2023 øges med 107 t.kr. i prisudvikling og 
reduceres med 621 t.kr. i effektiviseringskrav. I 2023 har spildevandscenteret fået godkendt et tillæg i den 
økonomiske ramme på 21 t.kr. forårsaget af oprensning af slambede. Der er blevet ansøgt om tillæg ift. 
øget særbidraget, og derefter udarbejdet et høringssvar – begge blev dog afvist. Derudover er der ansøgt 
om tillæg til mål efter § 11, stk. 1, vedr. udbygningen af Karise renseanlæg samt nedlæggelse af overløb på 
Haslev renseanlæg. Begge blev dog afvist, da det samlede beløb var under væsentlighedsgrænsen på 
500t.kr. begge tages med til næste indberetning. 
 
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, taksten steg der-
for med omkring 3 % i en årrække, indtil den økonomiske ramme blev nået.   
 
I 2019 vedtog bestyrelsen at forstærke den tidligere finansieringsstrategi for at minimere selskabernes lå-
nebehov yderligere. Derfor steg taksten 5-7 pct. pct. i 2020 og 2021. I 2021 blev den økonomiske ramme 
opkrævet fuldt ud, så lånebehovet til anlægsinvesteringer minimeredes mest muligt. Herefter forventes 
takstudviklingen at blive +/- 1-2 pct. årligt, jf. pristalsudviklingen og effektiviseringskravene. Hertil skal læg-
ges tillæg som følge af byggemodninger m.v. 
 
Der blev den 22. december 2021, vedtaget en ny spildevandsplanen, den er gældende for perioden 2022-
2026. Planen indeholder ikke faste investeringer som tidligere – nye initiativer skal håndteres som et tillæg 
til planen. 
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Faxe Spildevandscenter A/S (rensningsanlæg) 
Spildevandsrensningstaksten falder med 7,1 pct. til 11,46 kr. pr. m3, ekskl. moms i 2023. Dette medfører, at 
Faxe Spildevandscenter samlet set budgetterer med en indtægt på 33,4 mio. kr. i 2023, hvilket stemmer 
overens med det den økonomiske ramme giver mulighed for, som vist i opgørelsen nedenfor. Takstgrundla-
get er på 33,6 mio. kr., derudover forventes at laves en overdækning på 1,0 mio. kr. i 2022, denne bliver til 
en underdækning i 2023 på 0,25 mio. kr., samt 0,75 mio. kr. i 2024.  Dette blev gjort for at sikre en mere 
jævn takst, det resulterer i en samlet indtægt på 33,4 mio. kr.

 

 
Af budgettet til højre fremgår det, at Faxe Spildevandscenter 
har omkostninger for 53,1 mio. kr. i 2023, hvoraf 18,4 mio. kr. 
er anlægsinvesteringer. Dette er således 19,7 mio. kr. mere, end 
der er indtægter for. I taksten opkræves der 12,2 mio. kr. til in-
vesteringer, men selskabet har investeringsomkostninger (inve-
steringer, afdrag og renter) for 23,9 mio. kr., dermed mangler 
selskabet 11,7 mio. kr. til investeringer. Det forventes, at der er 
et lånebehov i 2023 på 3,4 mio., da investeringsforbruget vedr. 2022 var lavere end budgetteret. 
 
I 2021 blev der anmodet om kommunegaranti til at optage anlægslån for 26 mio. kr. i 2022. Garantien udlø-
ber automatisk 31. januar 2023. I 2022 anmodes om en kommunal garanti til optagelse af anlægslån vedr. 
investeringer som fortages i 2023 som omlægges til lån i 2024. Selskabet vil i slutningen af 2022 anmode 
kommunen om en kommunal garanti til at optage anlægslån til dækning af beløbet 18 mio.kr, dette er pri-
mært til finansiering af udvidelse af det anaerobe anlæg, som benyttes af Royal Unibrew og Haribo.  Faxe 
Spildevandscenters samlede gæld forventes at stige med 0,8 mio. kr., og der forventes ved udgangen af 
2023 en anlægsgæld på ca. 78,0 mio. kr.  
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Faxe spildevand A/S (transport af spildevand), ekskl. tømningsordning 

Spildevandstransporttaksten falder med 4,3 % til 31,05 kr. pr. m3, ekskl. moms i 2023. Dette medfører, at 
selskabet samlet set budgetterer med en indtægt på 67,2 mio. kr. i 2023, hvilket stemmer overens med det 
den økonomiske ramme giver mulighed for, som vist i opgørelsen nedenfor. 

 
Budgettet til højre viser, at Faxe Spildevand har omkostninger for 
82,9 mio. kr. i 2023, hvoraf 51,3 mio. kr. er anlægsinvesteringer. 
Dette er 15,6 mio. kr. mere end, der er indtægter for. 
I taksten opkræves der 41,4 mio. kr. til investeringer, men selska-
bet har investeringsomkostninger (investeringer, afdrag og ren-
ter) for 58,9 mio. kr., dermed mangler selskabet 17,5 mio. kr. til 
investeringer. Det forventes, at der er et lånebehov i 2023 på 8,5 
mio.kr., da investeringsforbruget vedr. 2022 var lavere end bud-
gettet, samt øgede indtægter fra tilslutningsbidrag.  
 
I 2021 blev der anmodet om kommunal garanti til at optage anlægslån for 26 mio. kr. i 2022. Garantien ud-
løber automatisk 31. januar 2023. I 2022 anmodes om en kommunal garanti til optagelse af anlægslån vedr. 
investeringer som fortages i 2023 som omlægges til lån i 2024. Selskabet vil i slutningen af 2022 anmode 
kommunen om en kommunal garanti til at optage anlægslån til dækning af beløbet på 10 mio. kr. Selska-
bets samlede anlægsgæld forventes at stige med 31,4 mio. kr., så der ved udgangen af 2023 vil være an-
lægsgæld for ca. 123 mio. kr.  
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Tilslutningsbidraget på spildevand fastsættes af staten og bliver i 2023 på 59.746,00 kr. ekskl. moms, hvilket 
er en stigning på 11,5 pct. i forhold til 2022. Tilslutningsbidraget for vand fastsættes til kr. 33.029,00 kr. 
ekskl. moms, hvilket ligeledes er en stigning på 11,5 pct. i forhold til 2022. 
 
Opsamling på spildevandsselskaberne 
Rensningstaksten stemmer overens med, den økonomiske ramme for Faxe Spildevandscenter. Der er in-
dregnet en mindre underdækning henholdsvis 2023 og 2024 – da der forventes en overdækning i 2022, det 
er besluttet for at få en mere stabil takst. Transportstaksten stemmer overens med, den økonomiske 
ramme for Faxe Spildevand. Der er ikke indregnet en under-/overdækning i 2023 da vi forventer at 
opkræve på niveau med den økonomiske ramme i 2022. 
 
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 omsætning på 2,9 
mio. kr. og omkostninger for 2,9 mio. kr. Dermed hviler ordnin-
gen i sig selv. 

Der var en akkumuleret overdækning pr. 31/12 2018 på 2,9 
mio. kr. Denne er blevet tilbagebetalt over 5 år til forbrugerne 
via takstnedsættelse. I 2023 er derfor inregnet en forventet underdækning på 0,2 mio.kr. 

Opsamling på tømningsordningen 
Den akkumuleret overdækning, er tilbagebetalt til forbrugerne – hvilket gør at prisen siger væsentligt.  


