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Introduktion til BIOFOS’ beslutningsværktøj
Scenariemodel til takstberegning ved fremtidig placering af renseanlæg i Hovedstadsområdet

Note: 1) I denne opdatering vil det primære fokus i excel-modellen være på takstberegningen, hvorfor udarbejdelse af balance og pengestrømsopgørelsen nedprioriteres.

Indledning

• BIOFOS har igangsat en analyse af den fremtidige placering af renseanlæg i Hovedstadsområdet. Det er pt. uafklaret, hvor 
rensningsanlægget skal placeres, og BIOFOS har defineret 5 mulige scenarier for en flytning og tilhørende ny lokation. 

• BIOFOS har brug for et beslutningsstøtteværktøj, som kan belyse de finansieringsmæssige konsekvenser for BIOFOS og for BIOFOS’ kunder 
(i form af påvirkning af taksten) ved de forskellige scenarier, herunder forskellige forudsætninger relateret til scenarierne.

Formål

• Overordnet er det Deloittes opgave at bidrage til at sikre, at beslutningsgrundlaget i relation til valg af lokation er tilstrækkeligt robust.

• Herudover skal beslutningsværktøjet også bidrage til at belyse hvilke forhold, der skal reguleres/medtages i en anlægslov.

• Deloitte skal udvikle et beslutningsværktøj i Excel med følgende indhold:

• Dashboard som indeholder de væsentlige nøgleinput og følsomheder samt viser de vigtigste output i form af oversigtsgrafer

• Inputark hvor alle de centrale forudsætninger fremgår

• Beregningsark 

• Outputark som viser taksten, regnskabsmæssige resultater i form af resultatopgørelse, pengestrømme og balance, 
reguleringsregnskab, udviklingen i gæld, likviditet mv.1

Dynamisk dokument

• Dette dokument samler de centrale forudsætninger og reguleringsmæssige rammer, som beslutningsværktøjet er udviklet indenfor.
Dokumentet er derfor styrende ift. indholdet af det dynamiske beslutningsstøtteværktøj. Dokumentet og Excel-modellen er for 
nærværende ‘levende’ dokumenter, hvorfor begge dokumenter opdateres løbende i takt med at projektet for den fremtidige placering af 
renseanlæg i Hovedstadsområdet udvikles.

Opdeling af materialets komponenter (læseguide)

• Indledningsvist vil vi gennemgå forudsætningerne for selskabsstrukturen for de fem forskellige scenarier. Efterfølgende vil vi beskrive, 
hvordan vi beregner taksten. Herefter vil vi beskrive metodikken for finansieringen af de 5 scenarier. Dernæst vil vi gennemgå de 
grundlæggende forudsætninger for beslutningsværktøjet. Slutteligt vil der være bilag inkl. den foreløbige struktur af Excel-modellen.
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Selskabsstrukturer for de 5 scenarier
5 forskellige scenarier til placering af renseanlæg (1/2)

Introduktion

BIOFOS’ nuværende struktur

• BIOFOS er etableret med et holdingselskab, hvor ejerfordelingen er fastlagt én gang for alle, og som ikke kan ændres uden samtlige 
ejeres samtykke i forbindelse med kapitalindskud mv. Ejerfordelingen påvirkes derfor ikke af omstruktureringer eller 
investeringsmæssige beslutninger, der foretages nede i koncernen.

• Det er også til dels en følge af den nuværende struktur, at der er – og kan opretholdes – forskellige takster for BIOFOS 
Lynettefællesskabet A/S og BIOFOS Spildevandscenter Avedøre A/S, og at samtlige medarbejdere er ansat i et særskilt serviceselskab, 
BIOFOS A/S. Dette illustreres på side 6.

• Selskabsstrukturerne, som vi beskriver for de fem forskellige scenarier, er i overensstemmelse med Hortens strukturovervejelser fra 
den 22. juni 2020 og følgegruppens godkendelse den 24. juni 2020. Vi er dermed konsistente med Hortens strukturovervejelser i
forbindelse med antallet af selskaber og takster for de forskellige scenarier.

Faseopdeling

• Vi deler strukturen op i to faser, henholdsvis en projekterings- og byggefase samt en driftsfase, hvor:

Projekterings- og byggefasen pågår fra i dag og frem til og med 2044 for alle scenarier. I den periode vil de tre eksisterende 
anlæg være i drift og sørge for spildevandsforsyningen i Hovedstadsområdet. Uanset længde på byggeperioden antages det 
dermed, at alle opførelser af nye anlæg står færdigt ultimo 2044 uagtet scenarie.

Driftsfasen er en fastdefineret periode på 40 år fra 2045 til 2084. Driftsfasen er også omdrejningspunktet for analysen af takst-
beregningen mellem de 5 scenarier, da vi alene analyserer taksten i denne periode. En af vores forudsætninger er, at anlægs-
investeringerne til de nye anlæg i projekterings- og byggefasen finansieres ved en byggekredit. Det betyder, at byggekreditten 
konverteres til et langt lån på ibrugtagningstidspunktet, hvorfor anlægsinvesteringerne først slår igennem på taksten i drifts-
fasen. Vi har valgt en periode på 40 år, idet 40 år er den længst kendte lånefinansiering BIOFOS kan opnå via KommuneKredit, så 
vidt vi er bekendt med. I den forbindelse er det i øvrigt vores erfaring, at det er svært at opnå finansiering på længere end 30 år, 
hvis BIOFOS ønsker at finansiere projektet via institutionelle investorer el. lign. (dvs. andre aktører end KommuneKredit).

Anlægslov

• Vi har forstået, at der lægges op til, at der skal udarbejdes en anlægslov for scenarierne 2-5. Der er brug for en anlægslov i de 4 
scenarier, fordi projektet ikke kan gennemføres inden for rammerne af den eksisterende regulering. Det betyder, at hele eller dele af 
den økonomiske ramme for de eksisterende anlæg falder bort, og erstattes af en ny økonomisk ramme for det nye anlæg. I afsnittet
‘Grundlæggende forudsætninger’ vil vi komme nærmere ind på emner som bør indarbejdes i anlægsloven.

BESLUTNINGSVÆRKTØJET

Beslutningsværktøjet, i form af  en 
excel-model, er baseret på: 

• Input samt data modtaget fra 
BIOFOS og deres tekniske 
rådgiver COWI

• Deloittes kendskab til 
vandselskaber, herunder 
regulering og låneforhold

• Deloittes kendskab til udvikling 
af Excel-modeller.
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Selskabsstrukturer for de 5 scenarier
5 forskellige scenarier til placering af renseanlæg (2/2)

Vi har oplistet de forskellige scenarier nedenfor inklusive de anlæg, som indeholdes i 
hvert scenarie:

• Scenarie 1: De nuværende renseanlæg forbliver på de tre nuværende lokaliteter 
(as-is)

• Renseanlæg Lynetten (RL)

• Renseanlæg Avedøre (RA)

• Renseanlæg Damhusåen (RD).

• Scenarie 2: Renseanlæg Lynetten flyttes til Prøvestenen, Renseanlæg Avedøre og 
Renseanlæg Damhusåen bibeholdes

• Renseanlæg Prøvestenen (RLP)

• Renseanlæg Avedøre (RA)

• Renseanlæg Damhusåen (RD).

• Scenarie 3: Renseanlæg Lynetten sammenlægges med det nuværende 
Renseanlæg Avedøre, Renseanlæg Damhusåen bibeholdes

• Nyt Renseanlæg Avedøre (RLA)

• Renseanlæg Damhusåen (RD).

• Scenarie 4: De nuværende renseanlæg flyttes og samles i et nyt renseanlæg på 
Holmene

• Renseanlæg Holmene (RH).

• Scenarie 5: De nuværende renseanlæg flyttes og samles i et nyt renseanlæg på 
Prøvestenen

• Renseanlæg Prøvestenen (RP).

På de efterfølgende sider vil vi gennemgå selskabsstrukturen for scenarierne.

Introduktion til de 5 scenarier Oversigt over anlæg i de forskellige faser

Projekterings- og byggefasen Driftsfasen

Sc
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 1
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Sc
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Sc
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 5

RL

RA

RD

RL

RA

RD

RLP

RL

RA

RD

RLA

RL

RA

RD

RH

RL

RA

RD

RP

Lynettefællesskabet

Spildevandscenter Avedøre

Lynettefællesskabet

Spildevandscenter Avedøre

Lynettefællesskabet

Lynettefællesskabet

Lynettefællesskabet

Spildevandscenter Avedøre

Lynettefællesskabet

‘Nyt Renseanlæg’

Lynettefællesskabet

Spildevandscenter Avedøre

Lynettefællesskabet

‘Nyt Renseanlæg’

Lynettefællesskabet

Spildevandscenter Avedøre

Lynettefællesskabet

‘Nyt Renseanlæg’

Lynettefællesskabet

Eksisterende anlæg Nyt anlæg
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Scenarie 1 - Uændret placering (RL/RA/RD)
De nuværende renseanlæg forbliver på de tre nuværende lokaliteter (as-is)

• Scenariet består fortsat af fire selskaber i både byggefasen og driftsfasen: BIOFOS 
Holding A/S, BIOFOS A/S, BIOFOS Lynettefællesskabet A/S og BIOFOS 
Spildevandscenter Avedøre A/S.

• Det antages at fremtidige reinvesteringer foretages inden for den eksisterende 
lovmæssige regulering (den økonomisk ramme), således at der kan foretages en 
fremskrivning af de eksisterende takster.

• Der vil dog være mulighed for at tilføje investeringer under § 11-tillæg, som vil 
forøge den eksisterende økonomiske ramme. Dette vil særligt gælde 
anlægsinvesteringer til udvidelsen af kapaciteten for de tre anlæg. 

• Ingen juridiske, selskabsmæssige eller takstmæssige udfordringer. 

• Fortsætter under eksisterende lovgivning og reguleringer.

• Anlægsloven tages derfor ikke i brug.

• De skattemæssige forhold er på nuværende tidspunkt ikke undersøgt.

Beskrivelse og antagelser Struktur

• Beregningen tager udgangspunkt i en fremskrivning af de eksisterende 
økonomiske rammer for Lynetten + Damhusåen (én samlet takst) og Avedøre (én 
takst).

Tilgang til takstberegning (økonomisk ramme)
Uændret struktur i driftsfasen

BIOFOS Holding A/S

BIOFOS 
Lynettefællesskabet A/S

BIOFOS A/S
BIOFOS Spildevandscenter 

Avedøre A/S

Lynetten Damhusåen Avedøre

Struktur i projekterings- og byggefasen

Struktur i driftsfasen
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Scenarie 2 - Lynetten til Prøvestenen (RLP)
Renseanlæg Lynetten flyttes til Prøvestenen, Renseanlæg Avedøre og Renseanlæg Damhusåen bibeholdes

• Scenariet består fortsat af fire selskaber i både byggefasen og driftsfasen: BIOFOS 
Holding A/S, BIOFOS A/S, BIOFOS Lynettefællesskabet A/S og BIOFOS 
Spildevandscenter Avedøre A/S.

• Scenariet medfører, at der skal udarbejdes en anlægslov inden opførelse af det nye 
Renseanlæg Prøvestenen.

• Indtægter fra salg af grunde modregnes i finansieringen af det nye anlæg – dette 
beskrives i anlægsloven.

• Fortsætter under eksisterende reguleringer for vandsektoren, men hvor der laves 
en særskilt anlægslov for BIOFOS Lynettefællesskabet A/S.

• Idet den selskabsmæssige og takstmæssige adskillelse fastholdes, belaster 
omkostningerne til flytningen kun BIOFOS Lynettefællesskabet A/S. Med andre ord 
påvirkes kun reguleringsregnskabet og taksterne for BIOFOS Lynettefællesskabet 
A/S.

• De skattemæssige forhold er på nuværende tidspunkt ikke undersøgt.

Beskrivelse og antagelser Struktur

• Beregningen tager udgangspunkt i en fremskrivning af den eksisterende 
økonomiske ramme for Avedøre (én takst).

• Beregningen tager videre udgangspunkt i modellering og nye beregninger for det 
nye anlæg på Prøvestenen og eksisterende anlæg Damhusåen under BIOFOS 
Lynettefællesskabet A/S (én samlet takst).

Tilgang til takstberegning (økonomisk ramme)

BIOFOS Holding A/S

BIOFOS 
Lynettefællesskabet A/S

BIOFOS A/S
BIOFOS Spildevandscenter 

Avedøre A/S

PrøvestenenLynetten Damhusåen Avedøre

Struktur i driftsfasen

BIOFOS Holding A/S

BIOFOS 
Lynettefællesskabet A/S

BIOFOS A/S
BIOFOS Spildevandscenter 

Avedøre A/S

Prøvestenen Damhusåen Avedøre

Struktur i projekterings- og byggefasen
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Scenarie 3 - Lynetten til Avedøre (RLA)
Renseanlæg Lynetten sammenlægges med det nuværende Renseanlæg Avedøre, Renseanlæg Damhusåen
bibeholdes

• Scenariet består af fem selskaber i byggefasen: BIOFOS Holding A/S, BIOFOS A/S, 
BIOFOS Lynettefællesskabet A/S, BIOFOS Spildevandscenter Avedøre A/S og 
BIOFOS ‘Nyt Renseanlæg’ A/S (formålet er at holde byggeriet adskilt fra driften).

• Et nyt renseanlæg etableres ved siden af det eksisterende anlæg i Avedøre. Ved 
ibrugtagning fusioneres de tre selskaber og udgør herefter et anlægsselskab  
”BIOFOS Nyt renseanlæg” (RLA).

• Scenariet medfører, at der skal udarbejdes en anlægslov inden opførelse af det nye 
Renseanlæg ved Avedøre.

• Indtægter fra salg af grunde modregnes i finansieringen af det nye anlæg 
(anlægsloven).

• I driftsfasen vil der fortsat være et holdingselskab og et driftsselskab (BIOFOS A/S). 
Forskellen er dog fra de første to scenarier, at de to anlæg (RD og RLA) 
ejerskabsmæssigt samles i ét fælles ”anlægsselskab” BIOFOS ‘Nyt Renseanlæg’ A/S, 
hvorfor der fremadrettet kun vil være én takst til BIOFOS’ kunder.

• Scenariet kræver alle ejerkommuners samtykke, da det indebærer en fusion af de 
tre renseselskaber.

• De skattemæssige forhold er på nuværende tidspunkt ikke undersøgt.

Beskrivelse og antagelser Struktur

• Beregningen tager udgangspunkt i en fremskrivning af den eksisterende 
økonomiske ramme for Damhusåen (én takst).

• Beregningen tager endvidere udgangspunkt i modellering og nye beregninger for 
‘Nyt Renseanlæg’ (ny økonomisk ramme én takst).

• Idet de to nævnte rammer ovenfor nu er samlet i et og samme selskab, vil 
slutproduktet være, at der kun er én takst til BIOFOS’ kunder.

Tilgang til takstberegning (økonomisk ramme)

BIOFOS Holding A/S

BIOFOS 
Lynettefællesskabet 

A/S
BIOFOS A/S

BIOFOS 
Spildevandscenter 

Avedøre A/S

Damhusåen Avedøre ‘Nyt Renseanlæg’
(Avedøre)

Struktur i driftsfasen

Lynetten

BIOFOS Holding A/S

BIOFOS 
Lynettefællesskabet A/S

BIOFOS A/S
BIOFOS Spildevandscenter 

Avedøre A/S
BIOFOS ‘Nyt Renseanlæg’ A/S

Damhusåen ‘Nyt Renseanlæg’
(Avedøre)

BIOFOS ‘Nyt 
Renseanlæg’ A/S

Struktur i projekterings- og byggefasen
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Scenarie 4 - Samles på Holmene (RH)
De nuværende renseanlæg flyttes og samles i et nyt renseanlæg på Holmene

• Scenariet består af fem selskaber i byggefasen: BIOFOS Holding A/S, BIOFOS A/S, 
BIOFOS Lynettefællesskabet A/S, BIOFOS Spildevandscenter Avedøre A/S og 
BIOFOS ‘Nyt Renseanlæg’ A/S (formålet er at holde byggeriet adskilt fra driften).

• Scenariet medfører, at der skal udarbejdes en anlægslov inden opførelse af det nye 
Renseanlæg ved Holmene.

• Indtægter fra salg af grunde modregnes i finansieringen af det nye anlæg 
(anlægsloven).

• I driftsfasen vil der fortsat være et holdingselskab og et driftsselskab (BIOFOS A/S). 
Idet alle eksisterende anlæg lukkes ned, og der etableres et nyt samlet anlæg til at 
varetage al spildevandsforsyning  i Hovedstadsområdet ændres selskabsstrukturen 
fra to til ét ”anlægsselskab” BIOFOS ‘Nyt Renseanlæg’ A/S, hvorfor der 
fremadrettet kun vil være én takst til BIOFOS’ kunder.

• Scenariet kræver alle ejerkommuners samtykke, da det indebærer en fusion af 
renseselskaberne.

• De skattemæssige forhold er på nuværende tidspunkt ikke undersøgt.

Beskrivelse og antagelser Struktur

• De økonomiske rammer for de eksisterende to selskaber ophører ved 
ibrugtagningen af det nye anlæg, og erstattes af en ny modelleret økonomisk 
ramme for det nye anlæg på Holmene (én takst).

Tilgang til takstberegning (økonomisk ramme)

Struktur i driftsfasen

BIOFOS Holding A/S

BIOFOS 
Lynettefællesskabet A/S

BIOFOS A/S
BIOFOS Spildevandscenter 

Avedøre A/S
BIOFOS ‘Nyt Renseanlæg’ A/S

Holmene

BIOFOS Holding A/S

BIOFOS 
Lynettefællesskabet 

A/S
BIOFOS A/S

BIOFOS 
Spildevandscenter 

Avedøre A/S

Damhusåen Avedøre HolmeneLynetten

BIOFOS ‘Nyt 
Renseanlæg’ A/S

Struktur i projekterings- og byggefasen
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Scenarie 5 - Samles på Prøvestenen (RP)
De nuværende renseanlæg flyttes og samles i et nyt renseanlæg på Prøvestenen

• Scenariet består af fem selskaber i byggefasen: BIOFOS Holding A/S, BIOFOS A/S, 
BIOFOS Lynettefællesskabet A/S, BIOFOS Spildevandscenter Avedøre A/S og 
BIOFOS ‘Nyt Renseanlæg’ A/S (formålet er at holde byggeriet adskilt fra driften).

• Scenariet medfører, at der skal udarbejdes en anlægslov inden opførelse af det nye 
Renseanlæg ved Prøvestenen.

• Indtægter fra salg af grunde modregnes i finansieringen af det nye anlæg 
(anlægsloven).

• I driftsfasen vil der fortsat være et holdingselskab og et driftsselskab (BIOFOS A/S). 
Idet alle eksisterende anlæg lukkes ned, og der etableres et nyt samlet anlæg til at 
varetage al spildevandsforsyning  i Hovedstadsområdet ændres selskabsstrukturen 
fra to til ét ”anlægsselskab” BIOFOS ‘Nyt Renseanlæg’ A/S, hvorfor der 
fremadrettet kun vil være én takst til BIOFOS’ kunder.

• Scenariet kræver alle ejerkommuners samtykke, da det indebærer en fusion af 
renseselskaberne.

• De skattemæssige forhold er på nuværende tidspunkt ikke undersøgt.

Beskrivelse og antagelser Struktur

• De økonomiske rammer for de eksisterende to selskaber ophører ved 
ibrugtagningen af det nye anlæg, og erstattes af en ny modelleret økonomisk 
ramme for det nye anlæg på Prøvestenen (én takst).

Tilgang til takstberegning (økonomisk ramme)

Struktur i driftsfasen

BIOFOS Holding A/S

BIOFOS 
Lynettefællesskabet A/S

BIOFOS A/S
BIOFOS Spildevandscenter 

Avedøre A/S
BIOFOS ‘Nyt Renseanlæg’ A/S

Prøvestenen

BIOFOS Holding A/S

BIOFOS 
Lynettefællesskabet 

A/S
BIOFOS A/S

BIOFOS 
Spildevandscenter 

Avedøre A/S

Damhusåen Avedøre PrøvestenenLynetten

BIOFOS ‘Nyt 
Renseanlæg’ A/S

Struktur i projekterings- og byggefasen
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Selskabsstrukturer for de 5 scenarier
Opsummering af metode for takstberegning på baggrund af selskabsstruktur

Oversigt over metode for takstberegningen i de 5 scenarier

Projekterings- og byggefasen  (2020-2044) Driftsfasen (2045-2084)

Sc
e

n
ar

ie
 1

RL

RA

RD

Fremskrivning af eksisterende Ø.R. inkl. § 11-tillæg

Fremskrivning af eksisterende Ø.R. inkl. § 11-tillæg

Fremskrivning af eksisterende Ø.R. inkl. § 11-tillæg

Sc
e

n
ar

ie
 2

RL

RA

RD

RLP

Fremskrivning af eksisterende Ø.R. inkl. § 11-tillæg

Fremskrivning af eksisterende Ø.R. inkl. § 11-tillæg

Ny Ø.R. med afsæt i 2045-niveau

Nedrives og ikke del af fremtidig Ø.R.

Sc
e

n
ar

ie
 3

RL

RA

RD

RLA

Nedrives og ikke del af fremtidig Ø.R.

Fremskrivning af eksisterende Ø.R. inkl. § 11-tillæg

Ny Ø.R. med afsæt i 2045-niveau

Nedrives og ikke del af fremtidig Ø.R.

Sc
e

n
ar

ie
 4

RL

RA

RD

RH

Nedrives og ikke del af fremtidig Ø.R.

Nedrives og ikke del af fremtidig Ø.R.

Ny Ø.R. med afsæt i 2045-niveau

Nedrives og ikke del af fremtidig Ø.R.

Sc
e

n
ar

ie
 5

RL

RA

RD

RP

Nedrives og ikke del af fremtidig Ø.R.

Nedrives og ikke del af fremtidig Ø.R.

Ny Ø.R. med afsæt i 2045-niveau

Nedrives og ikke del af fremtidig Ø.R.

Indgår i takst for Lynettefællesskabet A/S Indgår i takst for Spildevandsanlæg Avedøre A/S Indgår i takst for ‘Nyt Renseanlæg A/S’



Deloitte Financial Advisory © 2020Strictly private and confidential Side 12

Indholdsfortegnelse

Selskabsstrukturer for de 5 scenarier

Takstberegning

Finansiering

Generelle forudsætninger

Bilag



Deloitte Financial Advisory © 2020Strictly private and confidential Side 13

Takstberegning
BIOFOS er underlagt en række regulative forhold, der er væsentlige i relation til beregning af den takst 
som kan opkræves hos kunderne

1) Opsparing kan kun ske indenfor fastsatte økonomiske rammer.

Oversigt over forhold og introduktion til beregning af takst

Alle vandselskaber er underlagt hvile i sig selv-princippet. Det betyder, at vandselskabernes indtægter og udgifter skal balancere hen over en periode, og at de 
ikke, uden særlig hjemmel, må have underskud eller overskud. Princippet gør, at selskaberne som udgangspunkt ikke har adgang til ny egenkapital selvom 
selskabet er veldrevet og effektivt. Selskaberne må gerne opspare midler til konkrete investeringer over en årrække1. Hvile i sig selv-princippet gælder på 
selskabsniveau, hvilket betyder, at der ikke kan overføres kapital fra et vandselskab til et andet. Vand og spildevand skal ligeledes være regnskabsmæssigt adskilt.

For renseanlæg som fortsat vil eksistere under den nuværende økonomiske ramme, vil beregningerne tage udgangspunkt i en fremskrivning af de 
eksisterende økonomiske rammer tillagt eventuelle § 11-tillæg. Som nævnt under afsnittet selskabsstrukturer vil vi beregne en ny økonomisk ramme, og dermed 
takst, for de nye anlæg. Den nye økonomiske ramme beregnes med afsæt i det første driftsår efter ibrugtagning, dvs. i 2045. Herefter fremskrives de nye anlæg på 
samme måde som for de eksisterende anlæg som fortsat vil være i drift efter 2045. Beregning af den økonomiske ramme for nye anlæg er vist nedenfor.

Alle kommunalt ejede selskaber, der sælger til mere end 10 husstande, og alle privatejede selskaber, der sælger over 200.000 m3 vand er desuden underlagt 
Vandsektorloven og Bekendtgørelse om økonomiske rammer for vandselskaber.   

Reguleringen fastsætter en økonomisk ramme for de enkelte vand- og spildevandsselskaber, som fastsætter hvor meget det enkelte selskab må opkræve hos 
kunderne. Den økonomiske ramme, tager udgangspunkt i historiske priser og korrigeres årligt med et indeks for omkostningsudviklingen, et generelt 
effektiviseringskrav og et individuelt effektiviseringskrav baseret på vandselskabets benchmarkingresultat.

Den økonomiske ramme fastsættes for vandselskabets samlede omkostninger til drift og anlæg, som en samlet beløbsmæssig grænse for vandselskabets 
indtægter. Den økonomiske ramme kan hæves med tillæg til rammen, som følge af, at selskaberne bliver pålagt nye aktiviteter, som er underlagt § 11. 

Note:

Under forudsætning af, at hvile i sig selv-princippet og den økonomiske ramme overholdes, samt at en anlægslov godkendes i forbindelse med scenarierne 2-5, 
idet der er tale om opførelse af et større offentligt anlæg beregnes taksten i det første driftsår efter ibrugtagning på følgende måde:

• Driftsomkostninger (administrationsomkostninger, løn til teknisk afdeling, hjælpestoffer, løbende vedligehold mv.)

• Regnskabsmæssige afskrivninger (POLKA) inkl. finansielle omkostninger (renter), primært på produktionsanlæg

• Effektiviseringsbesparelser - gælder både drift, anlæg og individuelle krav

• Afgifter m.m., primært spildevandsafgifter (ikke en del af effektiviseringsbesparelserne)

• Økonomisk ramme

• Andre indtægter, dækker fx over salg af energi og varmegenvinding

• Årligt takstgrundlag i absolutte værdier

Idet alle scenarier fremskrives efter samme metode efter 2045 beregner vi 2020-prisen for 2045-taksten i kr. pr. m2 for at sammenligne på tværs af scenarierne.
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Finansiering
BIOFOS er underlagt en række principper, der er væsentlige i relation til muligheden for 
fremmedfinansiering af anlægsinvesteringer

Oversigt over væsentlige regulative forhold 

Vandsektorloven giver vandselskaberne mulighed for at få en kommunal garanti, der kan bruges som sikkerhed for anlægslån inden for hovedvirksomheden (vand 
og spildevand). Kommunen opkræver et vederlag på markedsvilkår for at stille garantien. Garantien kan anvendes til at optage lån hos långivere. 

Kommunalt ejede vandselskaber er omfattet af lånebekendtgørelsen, og må ikke optage lån til drift ud over den såkaldte kassekreditregel på 125 kr./indbygger.

Når et vandselskab investerer i bestemte typer af anlægsaktiver, kan selskabet få tillæg til den økonomiske ramme. Tillægget svarer til afskrivningen af 
anlægsomkostningen udregnet efter standardiserede levetider (POLKA).

Hvis et vandselskab eksempelvis investerer 75 mio.kr. i en tillægsberettiget aktivitet med en afskrivningsperiode på 75 år, vil den økonomiske ramme blive hævet 
med 1 mio.kr. hvert år i 75 år. 

Med kommunal garanti er der en maksimal afdragsperiode på 40 år. Afdraget på lånet vil således være højere end det beløb, indtægtsrammen er hævet med - og 
dette sker allerede fra år 1. Dette betegnes i branchen som en såkaldt likviditetsklemme. I bilagene har vi eksemplificeret likviditetsklemmen.

Finansiering i projekterings- og byggefasen:

• Vi forudsætter at alle nye anlæg finansieres med en byggekredit med oprullende renter på 100 % af anlægsinvesteringen. Det er samme forudsættes for § 11-
tillæg for eksisterende anlæg, som fortsætter i drift driftsfase, dvs. efter 2044.

• Reinvesteringer i eksisterende anlæg finansieres ifølge det oplyste inden for den økonomiske ramme i form af egenfinansiering.

• Finansiering i driftsfasen:

• Alle nye anlæg finansieres initialt fuldt med fremmedfinansiering fra fx KommuneKredit. Der etableres i alt 4 lån som svarer til de standardiserede levetider for 
anlægsaktiverne. Dvs. lån med en løbetid på henholdsvis 5, 10, 20 og 40 år.

• Reinvesteringer i de nye anlæg finansieres med nye lån hos KommuneKredit eller lignende finansieringskilder, når reinvesteringer foretages i overensstemmelse 
med de standardiserede POLKA-levetider.

• Vi indarbejder muligheden for en kassekredit i modellen.

Likviditetsklemmen:

• Den længst mulige finansiering er os bekendt pt. på 40 år i KommuneKredit. En væsentlig del af anlægsinvesteringerne har en afskrivningsperiode på 60-75 år, 
og der opstår derfor en likviditetsklemme, idet indtægterne indtægtsføres over 60-75 år mens lånene afdrages over 40 år. For at minimere likviditetsklemmen 
mest muligt, foreslås det, at der indarbejdes en bestemmelse i anlægsloven om, at nettoprovenuet, dvs. salgsprisen for grunde fratrukket nedrivnings- og 
retableringsomkostninger af eksisterende anlæg og et eventuelt køb af ny grund, trækkes fra finansieringen af de anlægsposter, som har de længste 
standardiserede POLKA-levetider uden at det har nogen betydning for den økonomiske ramme eller regulering i øvrigt.



Deloitte Financial Advisory © 2020Strictly private and confidential Side 16

Indholdsfortegnelse

Selskabsstrukturer for de 5 scenarier

Takstberegning

Finansiering

Generelle forudsætninger

Bilag



Deloitte Financial Advisory © 2020Strictly private and confidential Side 17

Generelle forudsætninger (1/4)
Emner til anlægsloven for scenarierne 2-5

Regulering

• Beregningerne er baseret på gældende regulering, og tager ikke højde for 
forventet fremadrettet regulering. Hvis der afviges fra gældende regulering skal 
det nedfældes i Anlægsloven.

Køb og salg af grunde

• Som en del af opgørelsen af kassebeholdningen pr. 31. december 2044, jf. beskri-
velsen til højre, forudsættes det, at finansieringen af det nye anlæg kan reduceres 
med nettoprovenuet fra køb og salg af grunde. Det er herved forudsat at nettopro-
venuet ikke får betydning for den økonomiske ramme eller reguleringen i øvrigt. 

• I den eksisterende lovgivning har BIOFOS i dag fire år fra et salg af en grund til det 
nye anlæg skal ibrugtages på den nye lokation. Det bør indarbejdes i anlægsloven, 
at BIOFOS får dispensation til at genanbringe aktiver over en længere periode end 
fire år.

• I den eksisterende lovgivning gælder 1-til-1-princippet på selskabsniveau, hvilket 
betyder, at når BIOFOS sælger én grund, kan de kun købe én ny grund. Det skal 
derfor indarbejdes i anlægsloven, at BIOFOS får tilladelse til, at kunne sælge op 
mod to grunde mod kun at købe én grund (scenarie 4 og 5).

Opsparede anlægsinvesteringer i projekterings- og byggefasen

• Der bør være mulighed for, at BIOFOS kan spare op under den eksisterende 
økonomiske ramme som følge af reduktion i reinvesteringer og drift frem mod 
nedlukning af eksisterende anlæg, og disse besparelser kan så anvendes til at lave 
ekstraordinære afdrag på den initiale finansiering af det nye anlæg. Med andre ord 
skal det indarbejdes i anlægsloven, at BIOFOS fortsat kan opkræve den 
økonomiske ramme på trods af, at den ikke anvendes fuldt ud i byggefasen.

Gæld i eksisterende selskaber

• Som det ses af opstillingen af kassebeholdningen til højre forudsætter vi, at 
BIOFOS er gældfrit i forhold til eksisterende anlæg ved indgangen til driftsfasen. På 
side 19 beskriver vi forudsætningerne for finansiering af det nye anlæg.

Håndtering af emner i en anlægslov1 Opgørelse af kassebeholdning for eksisterende selskaber pr. 31. december 2044

• Vi lægger op til, at det skal indarbejdes i anlægsloven, at BIOFOS kan ”gøre boet 
op” for de eksisterende anlæg og selskaber inden eventuelle fusioner.  Med andre 
ord realiseres alle aktiver og forpligtelser i eksisterende selskaber.

• Vi foreslår derfor en opgørelse af kassebeholdningen umiddelbart inden det nye 
anlæg tages i brug. Opgørelse vil fx bestå af følgende poster (high-level niveau):

• - Køb af grund

• + Salg af eksisterende grunde inkl. nedrivnings- og retableringsomkostninger

• + Opsparede drift og  anlægsinvesteringer fra eksisterende anlægs Ø.R.

• + Andre likvider og tilgodehavender

• - Langfristet gæld og andre forpligtelser

• - Betalbar realisationsbeskatning

• = samlede kasseafstemning  til reduktion af finansieringen i de nye anlæg

• BIOFOS lægger op til, at det alene er finansieringen af det nye renseanlæg, som 
reduceres med den samlede opgørelse af kassebeholdningen fra de eksisterende 
anlæg.

• Med andre ord baserer takstberegningen sig på den fulde anlægssum, men 
renteudgifterne bliver dog lavere som følge af ovenstående justering.

• Eksempel: Hvis anlægssummen er 100 og den opgjorte kassebeholdning fra 
eksisterende anlæg er 20, optages der lang lånefinansiering på baggrund af de 80, 
mens takstberegningen tager udgangspunkt i, at der afskrives på de 100.

Note:: 1) En lov om bygning af et større offentlig anlæg, som fastsætter nogle særlige regler og/eller bestemmelser for det offentlige anlæg, som tilsidesætter fx vandsektorloven.
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Generelle forudsætninger (2/4)
Beskrivelse af forudsætninger

Kilde:
1) Se bilag for uddybning beskrivelse af en nutidsværdianalyse i BIOFOS-regi.
* https://fm.dk/media/10174/dokumentationsnotat-_-den-samfundsoekonomiske-diskonteringsrente.pdf

Basisår

• Basisåret, dvs. det år som er udgangspunktet for pristalsregulering er fastsat til 
2020. Det betyder at alle input, både anlægsinvesteringer og drift- og vedligehold-
elsesomkostninger pristalsreguleres med den forventede inflation fra 2021 og frem.

Driftsperiode

• Er fastsat til 40 år med start 1. januar 2045.

Pristalsreguleringer

• Inflationsforventningerne er i overensstemmelse med ECB’s langsigtede 
inflationsmål om en inflation på 2,0 % p.a. i EU-landene.

• Der er ligeledes pristalsreguleringer for den økonomiske ramme. For de år, hvor 
Forsyningssekretariatet har meldt et prisudviklingstal ud anvendes disse, ellers 
anvendes inflationsforventningerne.

Udvikling i indbyggertallene, PE og tappet vandmængde

• COWI har fremskrevet PE-tallene (personækvivalent, normalisering af et års forbrug 
pr. person) og tappet mængde vand. Fremskrivningerne anvendes til beregning af 
nogle af drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne samt den årlige takstberegning.

• Desuden anvendes PE-tallet som en approksimation for udviklingen i indbygger-
tallene, som skal bruges som restriktion for, hvor stor en kassekredit BIOFOS 
eventuelt kan optage.

Køb og salg af grunde

• Inputtallene for grundene indtastes ud fra en nettobetragtning, dvs. fx efter 
nedrivnings- og retableringsomkostninger på eksisterende grunde og inklusive 
byggerenter ved køb af ny grund, idet der kan være en tidsmæssig forskydning 
imellem, hvornår BIOFOS erhverver og sælger grunde. Modelmæssigt forudsætter 
vi, at en ny grund erhverves primo projekterings- og byggeperioden, mens BIOFOS 
sælger eksisterende grunde ultimo projekterings- og byggeperioden.

Forudsætninger til beregningerne Tilbagediskonteringsrenten (WACC)

• Som et supplement til beregning af 2045-taksten i 2020-priser, kan det være 
relevant at inddrage en nutidsberegning af den samlede takst forbrugeren 
opkræves i driftsperioden1. 

• Vi anvender Finansministeriets samfundsøkonomiske realdiskonteringsrente* 
tillagt den forventede inflation som den nominelle tilbagediskonteringsrente, når 
vi skal sammenligne på tværs af de 5 scenarier i driftsfasen. Finansministeriet 
anbefaler realdiskonteringsrenten til brug for samfundsøkonomiske analyser.

• Nedenfor illustreres taksten uden pristalsregulering, (de to farver lagt sammen) og 
nutidsværdien af taksten (mørkeblå). Af nedenstående ses det, at nutidsværdien af 
den samme betaling bliver mindre og mindre over tid. 

Note
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Generelle forudsætninger (3/4)
Anlægsinvesteringer og finansiering

Opdeling af anlægsinvesteringer

• Anlægsinvesteringer tager ikke udgangspunkt i arten, men er opdelt så de følger 
POLKA-levetiderne. Dvs. posterne er opdelt på følgende måde:

• Aktiver med 5 års levetid

• Aktiver med 10 års levetid

• Aktiver med 20 års levetid

• Aktiver med 60 års levetid

• Aktiver med 75 års levetid

• COWI har estimeret fordeling af anlægssummerne, samt hvornår beløbene 
pengestrømsmæssigt falder for alle scenarierne.

Reinvesteringer

• Reinvesteringerne i de gamle anlæg antages at kunne finansieres inden for den 
eksisterende økonomiske ramme. 

• Reinvesteringer i de nye anlæg foretages i overensstemmelse med de standar-
diserede POLKA-levetider, hvilket betyder, at reinvesterings-flowet sker i overens-
stemmelse med opdelingen af de initiale anlægsinvesteringer nævnt ovenfor.

§ 11 investeringer / ekstrainvesteringer

• For at scenarierne er sammenlignelige, og at de eksisterende anlæg kan servicere 
udviklingen i PE, skal der indarbejdes en kapacitetsudvidelse af de eksisterende 
anlæg i scenarie 1. Udvidelsen forudsættes at være § 11-tillæg og vil forøge den 
eksisterende økonomiske ramme svarende til POLKA-afskrivningerne på 
investeringen.

• Ekstrainvesteringer kan også dække over investeringer, som gælder for både 
eksisterende og nye anlæg, fx håndtering af mikroplast eller overdækning.

• Der er ligeledes mulighed for at indarbejde effekten - både positiv og negativ - på 
driften ved ekstrainvesteringerne, samt hvilket år investeringen har effekt fra.

Anlægsinvesteringer – med input fra COWI og BIOFOS Finansiering – med input fra Deloitte

Byggekredit

• Alle nye anlæg finansieres med en byggekredit, og kreditten konverteres til et 
langt lån på ibrugtagningstidspunktet af det nye anlæg, hvorfor 
anlægsinvesteringerne først slår igennem på taksten i driftsfasen.

Lang / Mellemlang finansiering

• Alle nye anlæg finansieres initialt fuldt med fremmedfinansiering, og der etable-
res i alt 4 lån, som svarer til de standardiserede levetider for anlægsaktiverne. 
Som nævnt tidligere vil finansieringen af de byggeelementer med de længste 
levetider (60 og 75 år), finansieres ved at trække nettokassebeholdningen fra de 
eksisterende anlæg fra lånebehovet, således at hovedstolen reduceres med 
kassebeholdningen - dette for at minimere likviditetsklemmen.

• For nærværende er det alene køb og salg af grunde inkl. nedrivnings- og 
retableringsomkostninger, som trækkes fra hovedstolen, mens de andre poster i 
kassebeholdningen er fastsat til 0.

• Reinvesteringerne i de nye anlæg finansieres med nye mellemlange og lange lån, 
når reinvesteringer foretages i overensstemmelse med POLKA-levetiderne.

Mellemfinansiering / Kassekredit

• Restriktionen, dvs. størrelsen på det maksimale træk på kassekreditten, styres af 
udviklingen i indbyggertallet i Hovedstadsområdet og kassekreditreglen på 125 
kr./indbygger. Som udgangspunkt vil kassekreditten kun anvendes, hvis BIOFOS 
står over for en likviditetsklemme.

Fastsættelse af renteniveauer

• De fremtidige renteniveauer baseres på to tilgange:

1. Markedstilgangen i form af renteswaps

2. Normalisering af renten, da vi ud fra et økonomisk synspunkt er i et unormalt 
rentemiljø
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Generelle forudsætninger (4/4)
Beskrivelse af forudsætninger

1) Som nævnt på forrige side, er denne mulighed for at spare op fastsat til 0. 2) Se. Side 13 for en uddybelse af, hvordan taksten beregnes på ibrugtagningstidspunktet.

Den økonomiske ramme

• Fremskrivningen af den økonomiske ramme for de eksisterende anlæg afhænger af, 
om det forudsættes, at de forbliver på deres lokationer, eller om de erstattes af et 
nyt anlæg.

• Som nævnt under emner til anlægsloven skal minimum et anlæg erstattes af et nyt 
i scenarierne 2-5, og her får BIOFOS muligheden for at gemme anlægsinvesteringer 
fra de anlæg, som skal nedrives til ekstraordinære afdrag på det nye anlæg. Med 
andre ord skal reinvesteringerne på de anlæg der nedrives holdes på et minimum, 
så de kun lige nøjagtig kan holdes i live til det nye anlæg ibrugtages1.

• I scenarie 1 forbliver de tre anlæg på eksisterende lokationer, hvorfor 
reinvesteringsbehovet er højere. Scenarie 1 fortsætter på den eksisterende 
økonomiske ramme, men reguleres løbende i takt med § 11-tillæg, herunder 
kapacitetsudvidelser.

• Nye anlæg får nye økonomiske rammer fra driftsfasens ibrugtagning (Scenarie 2-
5), og den opkrævede takst beregnes med afsæt i det første driftsår efter 
ibrugtagning, dvs. i 20452. Herefter fremskrives de nye anlæg på samme måde som 
de eksisterende anlæg som fortsat vil være i drift efter 2045.

• Det forudsættes for alle anlæg, at den økonomiske ramme anvendes fuldt ud. Dvs. 
det fulde beløb af den økonomiske ramme fratrukket andre indtægter opkræves 
hos BIOFOS’ kunder.

Effektiviseringskrav

• Effektiviseringskravene er fastsat i overensstemmelse med Forsyningssekretariatets 
krav til hhv. BIOFOS Lynettefællesskabet A/S og BIOFOS Spildevandscenter Avedøre 
A/S for de år der er meldt krav ud for generelle effektiviseringskrav til anlægs- og 
driftsomkostningerne samt individuelle krav for hvert selskab.

• Det er aftalt med BIOFOS, at det forudsættes, at der i hele perioden, dvs. 2020-
2084 vil være effektiviseringskrav. Den vil dog over tid falde til et niveau svarende 
til at effektiviseringen udgør ca. halvdelen af den årlige pristalsregulering.

Elementer i den økonomiske ramme Regnskabsmæssige poster

Drift & vedligehold

• Opdelingen af drift og vedligeholdelsesposter er udarbejdet med input fra BIOFOS 
og COWI og er opdelt på følgende poster:

1. BIOFOS Administration

2. Teknisk afdeling løn til drift

3. Løbende vedligehold 

4. Hjælpestoffer inkl. energi 

5. Afgifter

• 1-2 opgøres i mio.kr. mens 3-5 opgøres i kr. pr. m3 tappet vand. Desuden er afgifter 
en ikke-påvirkelig omkostning, og indgår derfor ikke i effektiviseringskravene.

Afskrivninger

• Regnskabsmæssige afskrivninger afskrives på anlægsniveau, mens skattemæssige 
afskrivninger afskrives på selskabsniveau. Udover at det modelmæssigt er mindre 
komplekst, afskriver vi skattemæssige afskrivninger på selskabsniveau for at 
minimere betalbar skat.

• For nye anlæg påbegyndes afskrivningerne i samme periode som anlægget 
ibrugtages. Vi forudsætter dermed, at anlægget står færdigt d. 31. december 
2044, og starter afskrivningsperioden d. 1. januar 2045. Ovenstående betyder 
også, at der ikke afskrives på nye anlæg før de ibrugtages.

• For reinvesteringer i eksisterende anlæg, og for scenarie 1 påbegynder 
afskrivningerne perioden efter der investeres.

• Alle regnskabsmæssige afskrivninger er i overensstemmelse med POLKA, og 
anvender den lineære afskrivningsmetode, mens skattemæssige afskrivninger 
anvender saldometoden.

Note:
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Bilag │ Likviditetsklemme
Præsentation af likviditetsklemmen

• Likviditetsklemmen opstår, hvis aktivets levetid (POLKA) overstiger lånets løbetid. 

• I det tilfælde vil øgningen af indtægtsrammen ikke svare til størrelsen af afdraget 
på lånet. Dette sker allerede i år 1.

Eksempel på likviditetsklemmen i vandsektoren
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Bilag │ Nutidsværdianalyse
Overvejelser ved anvendelse af en nutidsværdianalyse

Kilde: https://fm.dk/media/10174/dokumentationsnotat-_-den-samfundsoekonomiske-diskonteringsrente.pdf

Nutidsværdiberegninger i BIOFOS-regi

• Når der skal træffes en beslutning om en investering, er en beregning af en nutidsværdi ofte et af de værktøjer 
blandt flere, der anvendes. 

• I en nutidsværdiberegning inddrages de forventede omkostninger og indtægter relateret til en investering typisk 
over en længere tidsperiode. Disse fremtidige omkostninger og indtægter tilbagediskonteres til i dag, og derved 
fås nutidsværdien. 

• Ved beregning af en nutidsværdi er det meget vigtigt at være opmærksom på, at en nutidsværdi ikke er et udtryk 
for den økonomiske påvirkning af BIOFOS’ likviditet eller et udtryk for takstgrundlaget, som forbrugerne reelt 
kommer til at betale de enkelte år. Derimod er en nutidsværdi en beregnet værdi, som bl.a. afhænger af 
diskonteringsrenten. 

• Ift. brug af en nutidsværdi i relation til BIOFOS, er det vigtigt at være opmærksom på, at BIOFOS er underlagt hvile-
i-sig-selv-princippet, hvorfor det ikke umiddelbart giver mening at udarbejde en nutidsværdianalyse på baggrund 
af BIOFOS’ samlede pengestrømme, dvs. de samlede omkostninger og indtægter, idet BIOFOS’ pengestrømme skal 
balancere hen over en periode, og at BIOFOS ikke uden særlig hjemmel må have underskud eller overskud. 

• Det kan i stedet være relevant at udarbejde en nutidsværdianalyse af det forventede takstgrundlag som opkræves 
hos BIOFOS’ kunder for de forskellige scenarier. Analysen vil på baggrund heraf indikere, om der er nogle 
scenarier, som er betragtelig dyrere eller billigere end andre scenarier. 

• Som tidligere nævnt er driftsfasen, dvs. fra 2045 til 2084, omdrejningspunktet for analysen af takstberegningen, 
idet vi forudsætter, at alle nye anlæg og kapacitetsudvidelser af eksisterende anlæg i byggefasen, dvs. fra 2039 til 
2045, finansieres med en byggekredit. I og med, at byggekreditten konverteres til et langt lån på ibrugtagningstids-
punktet af det nye anlæg og/eller kapacitetsudvidelsen, slår anlægsinvesteringerne først igennem på taksten i 
driftsfasen. Perioden for nutidsværdiberegningen er valgt til at være 40 år, dvs. samme periode som driftsfasen.

• For at få det opkrævede takstgrundlag hos forbrugerne i nutidskroner skal takstgrundlaget tilbagediskonteres med 
en rente. Vi anvender Finansministeriets samfundsøkonomiske realdiskonteringsrente1.  For at få en nominel 
tilbagediskonteringsrente tillægges inflationen.

• Idet der er tale om, at den økonomiske ramme, og dermed takstgrundlaget, alene pristalsreguleres og reduceres 
med effektiviseringsbesparelser på baggrund af niveauet for den beregnede økonomiske ramme i 2045, bør 
resultatet af en nutidsværdianalyse i form af en rangering mellem scenarier være identisk med resultatet af 
rangeringen af 2045-taksten i dagspriser. 
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