
gODE råD OM
miljø- og  
serVicemål og  
særlige forHold



I det følgende giver vi dig et overblik over 
de væsentligste betingelser, som skal 
være opfyldt, når selskabet søger om at 
få godkendt miljø- og servicemål.

Hvad er miljømål og servicemål?

Miljømål er mål, som opnås ved at 
gennemføre særlige aktiviteter til gavn 
for sundhed og miljø, herunder tilpasning 
til klimaændringer. De sundhedsmæssige 
hensyn, som kan tilgodeses, er alene 
hensyn, som kan relateres til drikkevand 
eller spildevand, fx en særlig rensning 
af spildevand udover hvad der kræves i 
lovgivningen.

Servicemål er mål, som opnås ved at 
gennemføre særlige aktiviteter, der 
giver en udvidet service for den enkelte 
forbruger eller en samfundsmæssig 
gevinst.

Enkelte mål kan have karakter af både 
miljømål og servicemål.

Miljø- og servicemål udløser et tillæg 
til prisloftet, som ikke er underlagt 
effektiviseringskrav, hvis betingelserne i 
bekendtgørelsen om driftsomkostninger 
til gennemførelse af miljø- og servicemål 
er opfyldt.

Betingelser for at opnå tillæg til prisloftet

Omkostninger til at opnå miljø- eller ser-
vicemål udløser tillæg til prisloftet, hvis:

 – Målet er fastsat eller væsentligt ændret  
 efter 2005. 

 – Målet er fastsat af staten eller  
 kommunalbestyrelsen (miljømål) eller  
 af kommunalbestyrelsen, general- 
 forsamlingen eller selskabets  
 bestyrelse (servicemål).

 – Målets opfyldelse indebærer, at   
 selskabet skal gennemføre aktiviteter,  
 der er til gavn for miljø eller sund- 
 hed (miljømål) eller medfører en ud- 
 videt service til den enkelte forbruger  
 eller en samfundsmæssig gevinst  
 (servicemål). 

 – Omkostningerne til målet er frem- 
 kommet på effektive og markeds- 
 mæssige vilkår.

 – Det er vigtigt, at der ved fastsættel- 
 sen af miljø- og servicemål sondres  
 klart mellem på den ene side målet og  
 på den anden side de aktiviteter,   
 der skal udføres for at opnå målet.  
 Målet skal fastsættes som den over- 
 ordnede miljøforbedring eller service 
 forbedring, som ønskes opnået, mens  
 de konkrete aktiviteter er midler til at  
 opnå målet.

ansøgning om  
godkendelse af  
MIljø- Og sErvIcEMål 



I det følgende giver vi dig et overblik over 
de væsentligste betingelser, som skal 
være opfyldt, når selskabet søger om at 
få godkendt særlige forhold.

Hvad er særlige forhold?

særlige forhold er særlige rammebeting-
elser for et vandselskabs drift, som der 
ikke allerede er taget hensyn til i bench-
markingmodellen.

selskabet kan søge om godkendelse af et 
særligt forhold, hvis det mener, at bench-
markingmodellen ikke beskriver selskabets 
driftsomkostninger tilstrækkeligt.

Hvis et særligt forhold bliver godkendt, 
tager Forsyningssekretariatet i bench-
markingen hensyn til de meromkostninger, 
som selskabet har (kan dokumentere eller 
godtgøre) på grund af de særlige ramme-
betingelser.

Betingelser for godkendelse af særlige 
forhold

særlige forhold kan godkendes, når føl-
gende betingelser er opfyldt:

Væsentlighed
De samlede meromkostninger, som følger 
af selskabets særlige forhold, skal være 
væsentlige. væsentlighedskriteriet beror 
på en konkret vurdering for hvert selskab.

Særlighed
Der skal være tale om et forhold, der 
betyder, at selskabets omkostningsniveau 
ikke er beskrevet af de costdrivere, der 
indgår i benchmarkingmodellen.

Dokumentation af meromkostninger

Det skal kunne dokumenteres (eller 
godtgøres), at det særlige forhold giver 
anledning til meromkostninger til driften.

Krav til ansøgninger om godkendelse af 
særlige forhold

ved ansøgning om godkendelse af et 
særligt forhold skal der foreligge  
følgende:

 – En redegørelse for den ramme- 
 betingelse, der udgør det særlige  
 forhold. 

 – En redegørelse for, hvilke ekstra  
 aktiviteter selskabet udfører på grund  
 af det særlige forhold.  

 – Dokumentation eller anden godt- 
 gørelse for de meromkostninger, som  
 selskabet har haft det foregående  
 år som følge af det særlige forhold. De  
 samlede meromkostninger skal op- 
 gøres i eksempelvis et regneark med  
 henvisninger til dokumentationen.
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Hos Horten arbejder vi hver dag hårdt for at give 
vores klienter en fordel inden for deres områder. det 
kræver mod at tage stilling – og at sige det ligeud. 
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Hold dig ajour
Få faglige nyheder, invitationer til arrangementer og 
abonner på vores magasin ret & Indsigt.  
Tilmeld dig på www.horten.dk/abonner. 

Kom med i linkedIn-gruppen vandsektoren i Danmark. 
Her deler vi viden og nyheder fra vandsektoren.


