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Indberetningsvejledning til overgangsordningen for spildevandsselskabers klimatilpasningsprojekter m.v.

KONKURRENCE- OG
FORBRUGERSTYRELSEN

Den 1. januar 2021 trådte nye regler for spildevandsselskabers klimatilpasning
m.v. i kraft. Udgangspunktet er, at alle omkostninger til projekter, herunder
klimatilpasningsprojekter, fra og med 1. januar 2021 skal overholde de nye
regler.
Der er dog mulighed for, at konkrete projekter, der opfylder visse betingelser,
kan gennemføres efter de hidtil gældende regler efter en såkaldt overgangsordning. Hvilke konkrete projekter, der kan omfattes af overgangsordningen,
fremgår af ændringslovens1 § 6, stk. 2, og omkostningsbekendtgørelsens2 § 12,
stk. 2. Ordningen beskrives i øvrigt nærmere i Energistyrelsens vejledning om
overgangsordningen 3afsnit 4.
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FORSYNINGSSEKRETARIATET

1. Anmeldelse til overgangsordningen
I skal senest den 15. april 2021 anmelde alle de projekter, som I ønsker omfattet af overgangsordningen. Anmeldelsen skal ske via Vanddata i fane F – Anmeldelse af klimatilpasningsprojekter m.v. til overgangsordningen.
Hvis et projekt ikke er anmeldt senest den 15. april 2021, kan det ikke blive
omfattet af overgangsordningen, idet datoen fremgår af loven.
1.1 Anmeldelsens indhold
1.1.1 Beskrivelse af formål og indhold i projektet
Hovedformålet med beskrivelsen af formål og indhold er, at vi i Forsyningssekretariatet entydigt kan identificere projektet og få et overblik over, hvad projektets formål er. Det er derfor tilstrækkeligt at angive en kort beskrivelse (fx
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3-5 sætninger) af, hvilke forhold/problemer projektet konkret skal håndtere eller afhjælpe, samt hvordan dette vil ske i praksis.
1.1.2 Begrundelse for at projektet kan komme med i overgangsordningen
I skal ved anmeldelse af projektet angive en eller flere begrundelser for, at
projektet opfylder betingelserne for at kunne omfattes af overgangsordningen. Det gør I ved at sætte kryds i den eller de relevante bokse under fane F og
ved at angive begrundelsen/begrundelserne tydeligt for hvert projekt i det
vedhæftede materiale. I skal ved anmeldelsen sætte kryds ved alle de begrundelser, som I mener kan finde anvendelse på projektet.
Begrundelsen kan være en eller flere af følgende tre muligheder:
1. Afgørelse om tillæg: Projekter, hvor vi i Forsyningssekretariatet inden 1.
januar 2021 har truffet afgørelse om at give tillæg, jf. Energistyrelsens
vejledning om overgangsordningen afsnit 4.1.
Anmeldelsen vedlægges en henvisning til tillægsafgørelsens sagsnummer vedrørende projektet.
2. Irreversible investeringer: Projekter, hvor I eller projektejer har haft
væsentlige irreversible investeringer inden 1. januar 2021, jf. Energistyrelsens vejledning om overgangsordningen afsnit 4.2.
Anmeldelsen vedlægges en angivelse af:
• beløbets størrelse
• hvor stor en del af projektets samlede budgetterede økonomi
beløbet udgør
• hvilke omkostningerne der er afholdt
• hvilke omkostninger der er indgået bindende aftale om
3. Hydraulisk sammenhæng: Projekter, hvor der er en sådan hydraulisk
sammenhæng mellem to eller flere projekter, at en væsentlig irreversibel investering i et projekt (A-projekt) i væsentligt omfang vil være
spildt, hvis et eller flere andre projekter (B-projekter) ikke kan realiseres som planlagt, jf. Energistyrelsens vejledning om overgangsordningen af afsnit 7.
Det er det konkrete B-projekt, der skal anmeldes. Anmeldelsen skal indeholde en angivelse af A-projektet eller A-projekterne. Dette sker ved
angivelse af A-projektets navn eller id-nr.
1.1.3 Bindende aftaler
Hvis begrundelse 2 eller 3 bygger på indgåelse af en bindende medfinansieringsaftale, en samarbejdsaftale om projektet eller en bindende aftale om
planlægning, projektering eller udførelse af projektet, skal aftalen vedlægges
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sammen med en kort beskrivelse af, hvorfor aftalen er bindende (fx 2 sætninger).
Hvis der ikke er indgået en aftale, som kan vedlægges og beskrives, er det tilstrækkeligt at sætte et eller flere x’er under fane F og vedlægge den fornødne
information som angivet under begrundelse 2 og 3 oven for.
1.1.4 Afgrænsning af et projekt
Et anmeldt projekt skal som udgangspunkt afgrænses, så det svarer til, hvad
selskabet kan søge om særskilt tillæg til.
Det betyder, at der ikke kan anmeldes et større kompleks af projekter. Ved
større komplekser af projekter vil vurderingen af, om overgangsordningens betingelser er opfyldt, skulle ske for det enkelte projekt og ikke for det samlede
kompleks af projekter. Betingelserne for at være omfattet af overgangsordningen vil med andre ord skulle være opfyldt for det enkelte projekt.
Vi kan i Forsyningssekretariatet anmode om yderligere dokumentation for betingelserne for, at et projekt kan omfattes af overgangsordningen, jf. omkostningsbekendtgørelsens § 12, stk. 3.
1.1.5 Klimatilpasningsprojekter med flere selskaber
Hvis der gennemføres projekter i samarbejde med andre selskaber, skal hvert
selskab anmelde egne delprojekter, en kort beskrivelse af det samlede projekt
og selskabets delprojekters rolle i det samlede projekt (dvs. formål og indhold
med fx 2-3 sætninger).
Ét selskab kan derfor ikke indberette på vegne af en gruppe af selskaber.
Beskrivelsen af det samlede projekt kan være den samme for alle delprojekter.
Medfinansieringsprojekter anmeldes af selskabet og ikke af projektejer.

2. Forhåndsgodkendelse
Når I i fane F i VandData anmelder projekter til overgangsordningen, stilles I
også over for følgende to muligheder: 1) Anmeldelse alene eller 2) anmeldelse
og samtidig tilkendegivelse af ønske om forhåndsgodkendelse af projektet.
En forhåndsgodkendelse vil både indeholde en vurdering af, om projektet forventes at være omfattet af overgangsordningen og af, om det på det foreliggende grundlag kan forventes, at der vil kunne gives tillæg til projektet. I skal i
begge tilfælde anmelde inden 15. april 2021.
Forhåndsgodkendelser gives som altid med forbehold for ændrede forhold ved
den endelige ansøgning om tillæg – ligesom med alle andre forhåndsgodkendelser i dag. For kommende forhåndsgodkendelser af anmeldte klimatilpasningsprojekter gælder dette både i henhold til om projektet er omfattet af
overgangsordningen, og om der kan gives tillæg. Den endelige afgørelse af
begge dele sker først i forbindelse med jeres endelige ansøgning om tillæg, når
omkostningerne er afholdt – helt som i dag.
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2.1 De to muligheder:
-

Mulighed 1: Anmeldelse af ønske om overgangsordning uden samtidig angivelse af ønske om forhåndsgodkendelse: Når I anmelder projekter til overgangsordningen senest d. 15. april 2021 og vælger ikke
samtidigt at angive et ønske om forhåndsgodkendelse, vil I som udgangspunkt ikke blive bedt om dokumentation for kvalificering til
overgangsordning før en eventuel senere ansøgning om forhåndsgodkendelse eller endelig ansøgning om tillæg.

-

Mulighed 2: Anmeldelse af ønske om overgangsordning med samtidig angivelse af ønske om forhåndsgodkendelse: Når I senest d. 15.
april 2021 anmelder projekter til overgangsordningen, kan I vælge at
angive, at I senest d. 1. september 2021 indsender ansøgning om forhåndsgodkendelse. Denne ansøgning skal indeholde dokumentation
for, at betingelserne for at være omfattet af overgangsordningen såvel
som betingelserne for at få tillæg er overholdt. Vi træffer herefter så
hurtigt som muligt afgørelse om forhåndsgodkendelse.

Betydningen af valget mellem de to muligheder
Valget mellem de to muligheder har ikke betydning for, om et projekt overholder betingelserne for at komme på overgangsordningen. Formålet er blot
at give mulighed for hurtigt at få svar på, om det pågældende projekt 1) er omfattet af overgangsordningen, og 2) lever op til kriterierne for tillæg. Mulighed
2 fungerer således som et fast track.
Hvis I vælger mulighed 1, afskæres I ikke fra på et senere tidspunkt at søge om
forhåndsgodkendelse.
2.2 Eksisterende ansøgninger om forhåndsgodkendelse til klimatilpasningsprojekter mv.
Hvis I allerede har indsendt ansøgning om forhåndsgodkendelse efter de tidligere regler til os, kan der være særlige forhold, som gør sig gældende, når I
ansøger om forhåndsgodkendelse i forbindelse med overgangsordningen. Dette er specificeret nedenfor.
2.2.1 Forhåndsgodkendelse af klimatilpasningsprojekter givet før 1. januar 2021
Eventuelle forhåndsgodkendelser meddelt før d. 1. januar 2021 er som udgangspunkt bortfaldet som følge af ikrafttræden af de nye klimatilpasningsregler. Hvis I anmelder projekter til overgangsordningen, hvor der inden 1. januar
2021 er meddelt forhåndsgodkendelse af tillæg til projektet, er udgangspunktet dog, at denne forhåndsgodkendelse vil være gyldig, hvis betingelserne for
at projektet er omfattet af overgangsordningen i øvrigt er opfyldt.
En tidligere meddelt forhåndsgodkendelse kan miste sin gyldighed, hvis projektet har ændret sig siden meddelelsen om forhåndsgodkendelse. Hvis I øn-
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sker en vurdering af, om betingelserne for at være omfattet af overgangsordningen er opfyldt, kan I søge herom jf. ovenstående. I tilfælde hvor der er
meddelt forhåndsgodkendelse om projektet inden 1. januar 2021, skal I indsende dokumentation for, at projektet er omfattet af overgangsordningen
samt en henvisning til sagsnummeret for den eksisterende forhåndsgodkendelse. Dette med undtagelse af de tilfælde, hvor forhold ved projektet har
ændret sig siden meddelelse af forhåndsgodkendelse. I disse tilfælde skal I oplyse os, at projektet har ændret sig, og indsende ny dokumentation til brug for
en ny forhåndsgodkendelsen af tillæg.
Forhåndsgodkendelser meddelt inden 1. januar 2021 har ikke betydning for,
hvorvidt betingelserne for at være omfattet af overgangsordningen er opfyldt.
2.2.2 Ubehandlede ansøgninger om forhåndsgodkendelse af klimatilpasningsprojekter
Hvis I har ansøgt om forhåndsgodkendelse af klimatilpasningsprojekt inden
den 1. januar 2021 og ikke har fået en afgørelse fra os herom, skal I som dokumentation i forbindelse med forhåndsgodkendelse af tillægget medsende
sagsnummeret på jeres ansøgning. Dette gælder både, hvis I søger om hurtig
forhåndsgodkendelse ved mulighed 2, eller hvis I søger på et senere tidspunkt.
Hvis I har søgt om forhåndsgodkendelse af klimatilpasningsprojekter efter den
31. december 2020, vil forhåndsgodkendelsen som udgangspunkt blive behandlet efter de nye regler, da de trådte i kraft den 1. januar 2021. Hvis I ønsker at få projektet vurderet efter de tidligere regler, og ansøgningen er udformet derefter, kan I henvise til sagsnummeret for ansøgningen i jeres nye
ansøgning om forhåndsgodkendelse i forbindelse med overgangsordningen
samt tillæg til jeres økonomiske ramme.
Uanset datoen for jeres indgivelse af ansøgning om forhåndsgodkendelse skal I
indsende dokumentation til brug for vurdering af, om I er omfattet af overgangsordningen, jf. ovenfor. Dette gælder uanset om I kan henvise til et eksisterende sagsnummer eller ej.

