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Takster for 2023 

Bestyrelsen for Faxe Vandforsyning A/S har på bestyrelsesmøde den 11. oktober 2022 besluttet en stigning 
på 2,3 %, for forbrugerne der aftager drikkevand i Haslev.  
 
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 september 2022 modtaget afgørelse om økonomiske ram-
mer for 2023-2024 for Faxe Vandforsyning, og taksterne i 2023 overholder disse rammer, som vist nedenfor 
i de indsatte økonomiske opgørelser. 
 
Taksterne for perioden 2018-2023 fremgår i nedenstående tabel og er ekskl. moms.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Side 2 af 3

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. 
 
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 vandforsynings vedkommende er de individuelle effektiviseringskrav 0,94 
pct.   
 
I vandforsyningsselskabet betyder det, at den økonomiske ramme i 2023 øges med 449 t.kr. i prisudvikling 
og reduceres med 284 t.kr. i effektiviseringskrav. I 2023 har vandforsyningen fået godkendt tillæg i den øko-
nomiske ramme på 152 t.kr. til drift- og anlægsinvesteringer forårsaget af udvidelse af forsyningsområdet 
(nye tilslutninger). 
 
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. 
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Faxe Vandforsyning A/S  
Vandtaksten (kun Haslev by og omegn) stiger med 2,3 pct. til 10,63 kr. pr. m3, ekskl. moms. Dette medfø-
rer, at selskabet samlet set budgetterer med en indtægt på 13,2 mio. kr. i 2023, hvilket stemmer overens 
med det, den økonomiske ramme giver mulighed for, som vist i opgørelsen nedenfor. Takstgrundlaget er på 
13,7 mio. kr., derved laves der en underdækning i 2023 på 0,5 mio. kr., som forventes opkrævet i 2024.  
Dette blev gjort for at sikre en mere jævn takst, det resulterer i en samlet indtægt på 13,2 mio. kr. i 2023. 

 
 
Det fremgår af budgettet til højre, at Faxe Vandforsyning har 
omkostninger for 16,1 mio. kr. i 2023, hvoraf 4,0 mio. kr. er an-
lægsinvesteringer. Dette er således 2,9 mio. kr. mere, end der er 
indtægter for.  
I taksten opkræves der 6,25 mio. kr. til investeringer, men sel-
skabet har investeringsomkostninger (investeringer, afdrag og 
renter) for 7,6 mio. kr., dermed mangler selskabet 1,4 mio. kr. til 
investeringer. Det forventes, at der ikke er et Lånebehov i 2023, da investeringerne i 2022 kan dækkes af 
indtægterne primært vedr. tilslutningsbidrag. 
 
I 2021 blev der anmodet om en kommunal garanti til at optage anlægslån for 3 mio. kr. i 2022. Lånegaran-
tien vedrørende 2021 udløber automatisk 31. januar 2023. I 2022 anmodes om en kommunal garanti til op-
tagelse af anlægslån vedr. investeringer som fortages i 2023, samt omlægges til lån i 2024. Selskabet vil i 
slutningen af 2022 anmode kommunen om kommunal garanti til at optage anlægslån til dækning af beløbet 
på 4 mio.kr. Faxe Vandforsynings samlede gæld forventes at stige med 5,2 mio. kr., og der forventes ved 
udgangen af 2023 en anlægsgæld på ca. 39,9 mio. kr.  
 
Opsamling 
Vandtaksten stemmer overens med, den økonomiske ramme for Faxe Vandforsyning. Der er indregnet en 
mindre underdækning i 2023, for at få en mere stabil takst mellem årene 2022-2024.


