Tlf: 21 19 47 47
nr.uttrup.vand@mail.dk
www.nruttrupvand.dk

Til andelshaverne
i Nr. Uttrup Vandværk A.m.b.a.

Nr. Uttrup Vandværk A.m.b.a.
Solsiden 31
9400 Nørresundby
CVR-nr.: 11 45 64 48

15. juni 2020

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Der afholdes generalforsamling i Nr. Uttrup Vandværk A.m.b.a.
Mandag, den 6. juli 2020, kl. 19:00
I ”Huset”
Gl. Kongevej 34, 9400 Nørresundby
i henhold til nedenstående dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning
Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse
Behandling af indkomne forslag:
a. Bestyrelsens forslag om udtræden af Vandsektorlovens økonomiske regulering mv. pr. 1. januar 2021, jf. udsendt materiale
b. Bestyrelsens forslag om vedtægtsændring, fravalg af intern revision samt
ændring af vedtægtsforhold for opløsning

(Der henvises til tidligere udsendt materiale, marts 2020, som tillige kan ses på Vandværkets hjemmeside: nruttrupvand.dk under meddelelser)

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen:
a. Jan Christensen (modtager genvalg)
b. Morten Sørensen (modtager genvalg)
c. 2 suppleanter
7. Valg af revisor og suppleant:
a. Per Jensen (modtager genvalg)
b. 1 revisorsuppleant
8. Eventuelt

2

Specielt med hensyn til dagsordenens pkt. 5.a ”Bestyrelsens forslag om udtræden af Vandsektorlovens økonomiske regulering mv. pr. 1. januar 2021” , henvises der til tidligere udsendt
materiale (marts 2020), tillige følger vedlagt i henhold til vejledning fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (Vandtilsyn) følgende materiale:
1. Energistyrelsens ”Orientering til forbrugerne – Mindre vandselskaber kan nu udtræde
af økonomisk regulering” (bilag 1)
2. Bestyrelsens redegørelse (bilag 2), omfattende:
• Vandværkets omkostningsniveau inden for de seneste 5 år, fordelt på regulatoriske afskrivninger på investeringer og renteomkostninger samt driftsomkostninger
• Prisudvikling siden vandværket blev omfattet af vandsektorloven pr. 1. januar
2010
• Den økonomiske ramme for 2020, som er gældende for vandværket på tidspunktet for beslutning om udtræden (fastsat af Forsyningssekretariatet) (bilag 4)
• Vandværkets aktuelle henlæggelse, opgjort efter metode fastlagt af Forsyningssekretariatet
• Vandværkets forventninger til ændringer i prisniveauet inden for en 5 årig periode
efter en eventuel udtræden af vandsektorloven
• Vandværkets vurdering af de forventede administrative konsekvenser af en eventuel udtræden
Samme materiale kan ses på vandværkets hjemmeside: www.nruttrupvand.dk.
Det er et krav - i h.t. §29 i bekendtgørelse om økonomiske rammer for vandselskaber (BEK nr.
1.623 af 27. december 2019), samt beskrevet i tilhørende vejledning (https://www.kfst.dk/media/55976/vejledning-om-udtraeden-af-den-oekonomiske-regulering.pdf) - at alle forbrugerne
skriftligt oplyses om konsekvenserne ved udtræden af den økonomiske regulering i form af
fremsendelse af ovenstående materiale, enten pr. e-mail eller brev. Materiale er oprindeligt
udsendt pr. post, marts 2019, med følger vedlagt i dets fulde form.
Generalforsamlingens behandling af punktet er omfattet af samme regler, som gælder for vedtægtsændringer, jf. vedtægternes § 9. Vedtægterne kan ses på vandværkets hjemmeside:
www.nruttrupvand.dk.
Forslag om vedtægtsændringer kræver ”to på hinanden følgende generalforsamlinger”, hvor
der allerede nu er berammet ekstraordinær generalforsamling:
Ekstraordinær generalforsamling,
Mandag den 13. juli 2020, kl. 19.00
I ”Huset”, Gl. Kongevej 34, 9400 Nørresundby.
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Bestyrelsen anbefaler, at vandværket snarest udtræder af vandsektorlovens økonomiske regulering, dvs. med virkning fra 1. januar 2021.
Med hensyn til bestyrelsens forslag om vedtægtsændringer, jf. dagsordenens pkt. 5b ”Bestyrelsens forslag om vedtægtsændring, fravalg af intern revision samt ændring af vedtægtsforhold for opløsning.” vedlægges der bilag, som beskriver ændringsforslag til vedtægter. (bilag 3).
Bestyrelsen anbefaler vedtægtsændringer under hensyntagen til fremadrettede betingelser
for at kunne opfylde skattefrihed samt tilpasning af forhold vedrørende revision, hvor man
alene fastholder den eksterne godkendte revisor.
Vel mødt til generalforsamlingen.

På bestyrelsens vegne

Jan Christensen
Formand

Morten Sørensen
Næstformand

Bilag:
Bilag 1 - Energistyrelsens ”Orientering til forbrugerne – Mindre vandselskaber kan nu udtræde
af økonomisk regulering”
Bilag 2 – Bestyrelsens redegørelse
Bilag 3 – Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring
Bilag 4 – Statusmeddelelse om den økonomiske ramme for 2020 – udmeldt af KFST
(Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen)

Tlf: 21 19 47 47
nr.uttrup.vand@mail.dk
www.nruttrupvand.dk

Til andelshaverne
i Nr. Uttrup Vandværk A.m.b.a.

Nr. Uttrup Vandværk A.m.b.a.
Solsiden 31
9400 Nørresundby
CVR-nr.: 11 45 64 48
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9. marts 2020

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Der afholdes generalforsamling i Nr. Uttrup Vandværk A.m.b.a.

nd
et
C

Tirsdag den 24. marts kl. 19.00
i NUBI´s lokaler
Hjørringvej 83, 9400 Nørresundby
i henhold til nedenstående dagsorden:

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning
Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse
Behandling af indkomne forslag:
a. Bestyrelsens forslag om udtræden af Vandsektorlovens økonomiske regulering mv. pr. 1. januar 2021, jf. udsendt materiale
b. Bestyrelsens forslag om vedtægtsændring, fravalg af intern revision samt
ændring af vedtægtsforhold for opløsning
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen:
a. Jan Christensen (modtager genvalg)
b. Morten Sørensen (modtager genvalg)
c. 2 suppleanter
7. Valg af revisor og suppleant:
a. Per Jensen (modtager genvalg)
b. 1 revisorsuppleant
8. Eventuelt
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5.
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Specielt med hensyn til dagsordenens pkt. 5.a ”Bestyrelsens forslag om udtræden af Vandsektorlovens økonomiske regulering mv. pr. 1. januar 2021” vedlægges der i henhold til vejledning
fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (Vandtilsyn) følgende materiale:
1. Energistyrelsens ”Orientering til forbrugerne – Mindre vandselskaber kan nu udtræde
af økonomisk regulering” (bilag 1)
2. Bestyrelsens redegørelse (bilag 2), omfattende:
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• Vandværkets omkostningsniveau inden for de seneste 5 år, fordelt på regulatoriske afskrivninger på investeringer og renteomkostninger samt driftsomkostninger
• Prisudvikling siden vandværket blev omfattet af vandsektorloven pr. 1. januar
2010
• Den økonomiske ramme for 2020, som er gældende for vandværket på tidspunktet for beslutning om udtræden (fastsat af Forsyningssekretariatet) (bilag 4)
• Vandværkets aktuelle henlæggelse, opgjort efter metode fastlagt af Forsyningssekretariatet
• Vandværkets forventninger til ændringer i prisniveauet inden for en 5 årig periode
efter en eventuel udtræden af vandsektorloven
• Vandværkets vurdering af de forventede administrative konsekvenser af en eventuel udtræden
Samme materiale kan ses på vandværkets hjemmeside: www.nruttrupvand.dk.
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Det er et krav - i h.t. §29 i bekendtgørelse om økonomiske rammer for vandselskaber (BEK nr.
1.623 af 27. december 2019), samt beskrevet i tilhørende vejledning (https://www.kfst.dk/media/55976/vejledning-om-udtraeden-af-den-oekonomiske-regulering.pdf) - at alle forbrugerne
skriftligt oplyses om konsekvenserne ved udtræden af den økonomiske regulering i form af
fremsendelse af ovenstående materiale, enten pr. e-mail eller brev.

ys

Generalforsamlingens behandling af punktet er omfattet af samme regler, som gælder for vedtægtsændringer, jf. vedtægternes § 9. Vedtægterne kan ses på vandværkets hjemmeside:
www.nruttrupvand.dk.
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Forslag om vedtægtsændringer kræver ”to på hinanden følgende generalforsamlinger”, hvor
der allerede nu er berammet ekstraordinær generalforsamling:
Ekstraordinær generalforsamling,
torsdag, den 16. april 2020, kl. 19.00
NUBI´s lokaler, Hjørringvej 83, 9400 Nørresundby.

Bestyrelsen anbefaler, at vandværket snarest udtræder af vandsektorlovens økonomiske regulering, dvs. med virkning fra 1. januar 2021.
Med hensyn til bestyrelsens forslag om vedtægtsændringer, jf. dagsordenens pkt. 5b ”Bestyrelsens forslag om vedtægtsændring, fravalg af intern revision samt ændring af vedtægtsforhold for opløsning.” vedlægges der bilag, som beskriver ændringsforslag til vedtægter. (bilag 3).

3

Bestyrelsen anbefaler vedtægtsændringer under hensyntagen til fremadrettede betingelser
for at kunne opfylde skattefrihed samt tilpasning af forhold vedrørende revision, hvor man
alene fastholder den eksterne godkendte revisor.
Vel mødt til generalforsamlingen.

På bestyrelsens vegne

Morten Sørensen
Næstformand
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Jan Christensen
Formand

Bilag:
Bilag 1 - Energistyrelsens ”Orientering til forbrugerne – Mindre vandselskaber kan nu udtræde
af økonomisk regulering”
Bilag 2 – Bestyrelsens redegørelse
Bilag 3 – Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring
Bilag 4 – Statusmeddelelse om den økonomiske ramme for 2020 – udmeldt af KFST
(Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen)

Bilag 1
Energistyrelsens ”Orientering til forbrugerne – Mindre
vandselskaber kan nu udtræde
af økonomisk
regulering”

BILAG 1

Orientering til forbrugerne – Mindre vandselskaber kan nu
vælge at udtræde af økonomisk regulering

Kontor/afdeling
Vand og Affald
Dato
9. januar 2020

Fra den 1. januar 2020 kan de mindre, forbrugerejede vandselskaber
beslutte at træde ud af den økonomiske regulering i vandsektorloven.
Det betyder, at hvis du som forbruger er tilsluttet et mindre, forbrugerejet
vandselskab, kan du være med til at beslutte, hvorvidt dit vandselskab
skal undtages regler, som bl.a. sætter en grænse for, hvor mange penge
dit selskab kan opkræve fra forbrugerne.
Hvis forbrugerne beslutter, at deres vandselskab skal træde ud af den
økonomiske regulering, vil vandselskabet være omfattet af de samme
regler som i dag gælder for vandselskaber, der leverer mindre end
200.000 m3 vand årligt.
Du kan læse mere om regler og proces for beslutningen i
Forsyningssekretariatets vejledning om udtræden af den økonomiske
regulering.
Hvis et vandselskab træder ud af vandsektorlovens økonomiske
regulering har det følgende konsekvenser:


Der vil ikke længere være en beløbsmæssig grænse for
vandselskabets samlede indtægter og dermed en grænse for,
hvor meget vandselskabet kan opkræve i betaling fra de
tilsluttede forbrugere og virksomheder.



Der vil ikke blive fastsat krav til, at vandselskabet drives effektivt.



Vandselskabet vil ikke længere skulle indberette oplysninger eller
betale afgift til Forsyningssekretariatet, som er den myndighed,
der i dag fastsætter krav til vandselskabets indtægter og
effektivisering.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
T: +45 3392 6700
E: ens@ens.dk
www.ens.dk
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Vandselskabet vil ikke længere være skattepligtigt. Se nærmere
om betingelser for skattefrihed nedenfor.



Vandselskabet vil fortsat have pligt til at indberette data til den
miljømæssige performancebenchmarking, som er en måling af,
hvor godt selskabet lever op til parametre inden for sundhed,
forsyningssikkerhed, energi, klima og miljø.



Vandselskabet vil fortsat være omfattet af vandforsyningslovens
princip om, at selskabets indtægter og udgifter skal balancere
over en årrække (hvile i sig selv-princippet).



Vandselskabet vil fortsat være omfattet af vandforsyningslovens
regler om, hvad der kan opkræves betaling for over taksterne, og
hvordan taksterne skal fastsættes.



Kommunen vil fortsat skulle godkende taksterne.



Vandselskabet vil fortsat være omfattet af vandforsyningslovens
regler om vandforsyningsplanlægning, forsyningspligt og
indvindingstilladelser m.v.



Vandselskabet er fortsat omfattet af vandsektorlovens regler om,
hvilken tilknyttet virksomhed selskabet må udøve. Se nærmere
om tilknyttet virksomhed nedenfor.

I det følgende kan du læse mere om formålet med vandsektorloven og
vandforsyningsloven, og om, hvilke regler der stadig vil gælde, hvis
vandselskabet træder ud, og hvilke regler der ikke længere vil gælde for
selskabet.
For yderligere oplysninger om reglerne m.v. kan du kontakte
Energistyrelsen, tel.: 33 92 67 00 eller mail: ens@ens.dk eller
Forsyningssekretariatet, tel.: 41 71 50 00 eller mail: vand@kfst.dk
Vandsektorlovens økonomiske regulering
I vandsektorloven skelnes der mellem vandselskaber, der leverer
mellem 200.000 og 800.000 m3 vand årligt, og vandselskaber, der
leverer mere end 800.000 m3 vand årligt.
Siden 2009 har alle forbrugerejede vandselskaber med en årlig leveret
vandmængde på mindst 200.000 m3 været omfattet af vandsektorloven.
Det betyder, at vandselskabernes samlede indtægter fra takster m.v.
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skal holde sig inden for en fastsat økonomisk ramme1. Der stilles
løbende krav til selskaberne om at reducere deres omkostninger
(effektiviseringskrav), så forbrugerne ikke betaler mere end nødvendigt
for vandet.
Du kan som forbruger eller virksomhed ikke vælge et andet
vandselskab, end det du er tilknyttet. Vandselskaber er derfor ikke udsat
for konkurrence, som ellers ville medvirke til, at vandselskabet var nødt
til at sørge for effektiv drift. Formålet med reglerne er derfor at efterligne
et konkurrencepres for at holde priserne nede.
Reglerne administreres af Forsyningssekretariatet (det statslige
vandtilsyn), der er en del af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.
Vandselskaberne indberetter regnskabstal m.v. til brug for
Forsyningssekretariatets fastsættelse af økonomiske rammer.
Vandselskaberne betaler en afgift til dækning af
Forsyningssekretariatets udgifter.
De nærmere regler om fastsættelse af økonomiske rammer,
vandselskabernes indberetning og Forsyningssekretariatets kontrol m.v.
findes i bekendtgørelse om økonomiske rammer for vandselskaber.
For forbrugerejede vandselskaber med en årlig leveret vandmængde
mellem 200.000 og 800.000 m3 er der et fast årligt effektiviseringskrav,
der er ens for alle og som tilskynder til, at selskaberne følger med den
økonomiske udvikling i samfundet på trods af, at de ikke er udsat for
konkurrence.
De større vandforsyningsselskaber (med en årlig leveret vandmængde
på mindst 800.000 m3) og alle spildevandsforsyningsselskaber er - ud
over det faste årlige effektiviseringskrav - omfattet af såkaldt
totaløkonomisk benchmarking. Det betyder, at selskabernes effektivitet
sammenlignes, for at der på det grundlag kan udarbejdes individuelle
effektiviseringskrav til selskaber med ineffektiv drift. De mindre
vandselskaber kan deltage frivilligt i benchmarkingen. Et vandselskab,
som er trådt ud af reguleringen, vil ikke kunne deltage frivilligt i
benchmarkingen.
Det er politisk besluttet, at der skal indføres samme krav for alle
vandselskaber omfattet af vandsektorloven. Det vil sige, at fra 2022
forventes det, at der vil gælde samme regler om benchmarking og
effektivisering for de forbrugerejede vandselskaber med en årlig leveret

1

Der kan dog gives tillæg til den økonomiske ramme, hvis der opstår nye omstændigheder,
fx hvis forsyningsområdet skal udvides
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vandmængde mellem 200.000 og 800.000 m3, der ikke er trådt ud af
den økonomiske regulering.
Andre regler i vandsektorloven
Et vandselskab, som træder ud af den økonomiske regulering, vil fortsat
være omfattet af andre dele af vandsektorloven, herunder regler om
performancebenchmarking og tilknyttet virksomhed.
Alle vandselskaber omfattet af vandsektorloven skal hvert år indberette
oplysninger til Miljøstyrelsen til brug for beregning af vandselskabernes
performance inden for forhold vedrørende miljø, sundhed,
forsyningssikkerhed, energi og klima (performancebenchmarking).
Performancebenchmarkingen er et dialogværktøj, der viser udviklingen i
de nævnte forhold, men der fastsættes ingen krav på baggrund heraf.
Vandsektorloven indeholder også regler om vandselskabers deltagelse i
tilknyttet virksomhed. Tilknyttet virksomhed er aktiviteter, der ikke er
nødvendige for at levere drikkevand, men som har en tæt tilknytning til
denne opgave. Der er nærmere regler om de tilladte former for tilknyttet
virksomhed i bekendtgørelse om vandselskabers deltagelse i tilknyttet
virksomhed. Det drejer sig bl.a. om brug af den særlige viden eller
kapacitet, som vandselskabet har, og om teknisk bistand til kommunens
udarbejdelse af vandforsyningsplaner. Vandselskaber kan kun deltage i
anden virksomhed, som har nær tilknytning til forsyningsvirksomhed, og
som udøves på kommercielle vilkår. Den tilknyttede virksomhed skal
holdes regnskabsmæssigt adskilt fra vandforsyningsaktiviteterne, og
hvis den samlede omsætning udgør mere end 2 mio. kr. årligt skal den
tilknyttede virksomhed udøves i et selvstændigt selskab.
Hvis et vandselskab, som beslutter at træde ud af den økonomiske
regulering, også udøver tilknyttet virksomhed, forudsætter
skattefriheden, at den tilknyttede virksomhed udøves i et selvstændigt
selskab.
Vandforsyningsloven, herunder hvile i sig selv-princippet
Et vandselskab, som træder ud af den økonomiske regulering, vil fortsat
være omfattet af vandforsyningsloven, herunder de regler, som nævnes
her.
Vandselskaber, der forsyner eller har til formål at forsyne mindst 10
ejendomme, kaldes også almene vandforsyninger.
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Alle almene vandforsyninger er underlagt det såkaldte hvile i sig selvprincip. Det betyder, at der over en årrække skal være balance mellem
vandselskabets udgifter og indtægter. Det betyder, at vandselskabet
ikke må opkræve mere end det, der skal bruges til at dække nødvendige
omkostninger set over en kortere årrække.
Vandforsyningsloven beskriver de typer af udgifter, som kan dækkes af
takstmidler opkrævet fra forbrugerne. Det drejer sig bl.a. om
omkostninger til indvinding og distribution af vand, lønninger og andre
driftsomkostninger, forrentning af fremmedkapital og henlæggelser til
nyinvesteringer samt udgifter til beskyttelse af vandressourcer.
Vandforsyningsloven stiller ikke krav til vandselskabets effektivitet.
Vandselskabet har ansvaret for at fastsætte taksterne for drifts- og
anlægsbidrag efter vandforsyningslovens regler. Kommunalbestyrelsen
skal hvert år godkende taksterne. For mere information om fastsættelse
og godkendelse af takster, se vejledning om fastsættelse af takster for
vandforsyning på Energistyrelsens hjemmeside (vejledning nr. 9214 af
7. marts 2017).
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Bilag 2
Bestyrelsens redegørelse

BILAG 2

Tlf: 21 19 47 47
nr.uttrup.vand@mail.dk
www.nruttrupvand.dk

Til andelshaverne
i Nr. Uttrup Vandværk A.m.b.a.

Nr. Uttrup Vandværk A.m.b.a.
Solsiden 31
9400 Nørresundby
CVR-nr.: 11 45 64 48

9. marts 2020

Forslag til udtræden af økonomisk regulering i Vandsektorloven
Andelsselskabet Nr. Uttrup Vandværk blev i 2010 omfattet af økonomisk regulering efter
Vandsektorloven.
Vandsektorloven blev indført med det sigte at sikre en økonomisk veldrevet vandsektor i Danmark, og loven er gældende for vandværker med en udpumpet vandmængde på over 200.000
m3 årligt. Vandsektorloven indeholder bestemmelser om omkostningsbestemt prissætning for
vandværkernes opkrævning af betaling for levering af vand til forbrugerne. Prissætningen indeholder endvidere bestemmelser om pålagte effektiviseringer ved nedsættelse af vandværkets økonomiske ramme for opkrævning hos forbrugerne.
Frem til 2010 var Nr. Uttrup Vandværk omfattet af reglerne om ”hvile-i-sig-selv”, hvor vandværket kun må opkræve betaling for levering af vand, svarende til de omkostninger, som værket har til fremskaffelse og distribution af vand.
Med lov om ændring af lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (lov nr.
1567 af 27. december 2019), er der indført mulighed for, at forbrugerejede vandværker med
et årligt vandsalg mellem 200.000 m3 og 800.000 m3, kan ansøge Forsyningssekretariatet om
udtræden af denne økonomiske regulering.
Bestyrelsen for Andelsselskabet Nr. Uttrup Vandværk har vurderet fordele og ulemper ved
udtræden af Vandsektorloven, og er nået frem til den konklusion, at bestyrelsen indstiller til
generalforsamlingen, at der træffes beslutning om udtræden af den økonomiske regulering
under vansektorloven og tillige udtræde som skattepligtigt selskab med virkning fra 1. januar
2021.
Det er bestyrelsens vurdering, at de administrative og økonomiske følgeomkostninger som
følger den historiske regulering ikke har bidraget positivt til værkets drift. Tillige er det bestyrelsens vurdering, at forbrugersikkerheden er intakt i form af nuværende lovgivning og
dens reguleringsmekanismer, og ikke mindst under hensyntagen til kommunens tilsyn mv.
Bestyrelsen for Andelsselskabet Nr. Uttrup Vandværk har uændret en klar målsætning om at
sikre vandværkets forbrugere godt og rent drikkevand til den billigst mulige pris. Vandværkets
vedtægter (§2) beskriver ligeledes klart, at:
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”Vandværkets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand til lavest mulige driftsbidrag, som foruden
driftsomkostninger skal dække forsvarlige afskrivninger af anlæg og rimelige henlæggelser til
fornyelser og nødvendige udvidelser, samt at varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsyningsspørgsmål samt deraf afledte forhold.”
Heri ligger et hensyn til at agere langsigtet og vælge løsninger, der også på langt sigt er de økonomisk bedste for forbrugerne. Dette indebærer bl.a., at der arbejdes ud fra vedligeholdelsesplaner for vandproduktionsanlæg samt ledningsnet og målerpark. Kortsigtede besparelser må
ikke føre til langsigtede meromkostninger.
Reglerne om økonomisk regulering efter vandsektorloven blev indført for at sikre forbrugerne
billigere vand, og ændringsloven indeholder derfor krav om, at beslutning om udtræden skal
behandles efter samme regler som ændring af vedtægter i vandværket. Herudover er der stillet en lang række krav til forbrugeroplysning, som led i behandling af forslag til beslutning om
udtræden af reguleringen.
Det er dog vigtigt for bestyrelsen at understrege, at efter udtræden af vandsektorloven, er
vandværket underlagt en række reguleringsmekanismer (ikke udtømmende), herunder:
•
•
•
•
•
•

at vandværket uændret er underlagt kommunens godkendelse af vandværkets takster,
at vandværket fortsat vil have pligt til at indberette data til miljømæssig perfomancebenchmarking,
at vandværket fortsat vil være omfattet af vandforsyningslovens regler om ”hvile i sig
selv” princippet,
at vandværket fortsat er omfattet af vandforsyningslovens regler om hvad der kan opkræve betaling for over taksterne og fastsættelse heraf,
at vandværket fortsat vil være omfattet af vandforsyningslovens regler om vandforsyningsplanlægning, forsyningspligt, indvingstilladelser mv.
samt at vandværket fortsat er omfattet af vandsektorlovens regler om, hvilken tilknyttet virksomhed de må udøve.

I det efterfølgende er der redegjort for grundlaget for beslutningsforslaget.
Beslutning om udtræden
Andelsselskabet Nr. Uttrup Vandværk er forbrugerejet og har et årligt vandsalg under 800.000
m3 (242.000 m3 i 2019), hvorved vandværket har mulighed for at udtræde af den økonomiske
regulering i Vandsektorloven.
Forbrugerejet fremgår af værkets vedtægter § 3 om medlemskab, og vedtægternes § 7 indeholder bestemmelser om levering af vand til institutioner eller ejendomsejere, som ifølge deres natur eller særlige omstændigheder ikke kan være medlemmer.
Beslutning om udtræden af økonomisk regulering mv. træffes efter selskabets regler for vedtægtsændringer. I Andelsselskabet Nr. Uttrup Vandværk gælder følgende for ændring af vedtægterne (uddrag af vedtægternes § 9):
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Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de stemmeberettigede er til
stede, og når mindst 2/3 af disse stemmer for.
Er kun den anden af disse betingelser opfyldt, indkalder bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling til afholdelse inden 2 måneder, på hvilken forslaget kan vedtages med 2/3 af de
afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede.

Hvilken betydning det har for vandselskabet at træde ud af økonomisk regulering
Regulering under vandsektorloven
Energistyrelsen har ansvaret for reglerne om betaling for drikkevand og spildevand samt reglerne om vandsektorens organisering og økonomiske forhold. Miljø-, sundheds- og forsyningsaspektet i drikkevands- og spildevandsforsyningen varetages af Miljø- og Fødevareministeriet,
herunder Miljøstyrelsen.
Den danske drikkevands- og spildevandsforsyning er karakteriseret ved naturlige monopoler,
og derfor er der blandt andet regulering af vandselskabernes økonomi, takster og betalingsvilkår.
Vandselskaber har pligt til at levere drikkevand og til at håndtere spildevand for de tilsluttede
boliger, virksomheder mv. Grundejerne skal til gengæld, ud fra et princip om omkostningsdækning, betale for drikkevand og/eller spildevandsydelser.
Betalingen for vand og spildevand sker ud fra det såkaldte ”hvile-i-sig-selv” princip. Det indebærer, at omkostninger dækkes af forbrugerne, og indtægter og udgifter skal balancere over
en årrække.
Der er fastsat regler om, hvilke udgifter vandselskaberne må afholde til opfyldelse af forsyningspligten og om, hvilken betaling vandselskaberne kan og skal opkræve hos de tilsluttede
grundejere.
EU’s vandrammedirektivs artikel 9 opstiller en række principper for medlemslandenes prisfastsættelse af forsyningsydelsen. Direktivet nævner bl.a. princip om omkostningsdækning, princip
om forureneren betaler og princip om effektiv anvendelse af vandressourcer. Principperne er
indarbejdet i den danske lovgivning om betaling for vand og spildevand.
Lovgivningen om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (vandsektorloven) skal
medvirke til, at:
•
•
•

vandselskaber drives på en effektiv måde, der er gennemsigtig for forbrugerne og giver
lavest mulige, stabile priser,
understøtte innovativ udvikling, demonstration og eksport af vandteknologiløsninger,
sikre og udvikle en vand- og spildevandsforsyning af høj sundheds- og miljømæssig
kvalitet, der tager hensyn til forsyningssikkerheden, klimaet og naturen.

Den økonomiske regulering stiller krav om effektivisering af selskabernes drift og anlæg, og at
selskabernes indtægter skal holde sig inden for fastsatte økonomiske rammer.
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Et vandselskab må, ved siden af hovedaktiviteten, kun deltage i en række nærmere bestemte
tilknyttede aktiviteter. Det skal ske på kommercielle vilkår for at undgå urimelig konkurrence
med private virksomheder. Tilknyttet virksomhed, der ikke er udskilt i et selvstændigt selskab,
skal regnskabsmæssigt holdes adskilt fra aktiviteter forbundet med vand- eller spildevandsforsyning. Omfanget af aktiviteterne og krav til selskabsudskillelse er reguleret af vandsektorlovens § 18 og af bekendtgørelsen om vandselskabers deltagelse i tilknyttet virksomhed.
Vandsektorloven blev vedtaget i 2009 på baggrund af politisk aftale fra 2007. Fra 1. januar
2011 blev alle selskaberne omfattet af vandsektorloven underlagt prislofter og løbende effektivisering. Effektiviseringskrav blev givet både som generelle krav og individuelle krav baseret på
benchmarking af driftsomkostningerne. Der blev med loven også fastsat regler om vandselskabers tilknyttede virksomhed.
I 2016 blev der vedtaget en ændring af vandsektorloven efter indgåelse af politisk aftale i 2015
om ny og forbedret regulering af vandsektoren. Der blev bl.a. vedtaget ændring af de økonomiske rammer (tidligere prislofter), indført totaløkonomisk regulering og ændret i regler for
vandselskabers hovedvirksomhed og tilknyttet virksomhed.
I november 2018 blev der indgået en politisk aftale om en kommende justering af den økonomiske regulering, der blandt andet skal bidrage til at effektivisere sektoren. I 2019 blev den første del af implementering af aftalen vedtaget. Det blev blandt andet vedtaget, at ministeren
kan tilpasse nuværende regulering på en række punkter, så indfasningen af kommende regler
om justering af reguleringen lettes. Endvidere blev gennemført en fleksibel reguleringsmodel
for mindre, forbrugerejede vandselskaber, som giver mulighed for at udtræde af den økonomiske regulering for at opnå administrative lettelser. Energistyrelsen arbejder pt. med de øvrige
elementer i aftalen, så der kan fremsættes lovforslag om dem.
Regulering udenfor vandsektorloven
Såvel vandværker, der er underlagt økonomisk regulering under vandsektorloven, som værker
der er undtaget herfra er omfattet af (ikke udtømmende):
•
•
•
•
•

Vandforsyningsloven
Bekendtgørelse om betaling af vand efter målt forbrug
Bekendtgørelse om individuel afregning efter målt vandforbrug
Vejledning om fastsættelse af takster for vandforsyning (Takstvejledningen)
Vejledning om normalregulativ for almene vandforsyninger

Ved udtræden af den økonomiske regulering i Vandsektorloven vil Nr. Uttrup Vandværk fremadrettet være omfattet af ”hvile-i-sig-selv” princippet. Grundlag for takstfastsættelse og ”hvilei-sig-selv” princippet følger af bekendtgørelse nr. 9214 af 7. marts 2017.
Alle almene vandforsyninger skal hvert år fastsætte takster, som skal godkendes af kommunen. Taksterne er vandforsyningens grundlag for at kunne opkræve betaling fra de tilsluttede
ejendomme.
Taksterne skal fastsættes i overensstemmelse med vandforsyningslovens ”hvile-i-sig-selv” princip, således at vandforsyningens indtægter over en årrække ikke overstiger dets omkostninger.
Opkrævning af gebyrer og renter er betinget af, at forbrugerne på forhånd er oplyst om dem.
Gebyr og renter skal dog ikke godkendes af kommunalbestyrelsen.
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Vandforsyningslovens økonomiske regulering af almene vandforsyninger er baseret på, at omkostningerne til vandindvinding, distribution, administration mv., dækkes af betaling fra forbrugerne, og at indtægter og udgifter til vandforsyningen skal balancere over en årrække. Det
kaldes også ”hvile-i-sig-selv” princippet.
Vandforsyningsloven fastsætter, hvilke omkostninger der må indregnes i prisen for vand.
Vandforsyninger må ikke anvende midler til aktiviteter, der ligger uden for vandforsyningens
ansvarsområde.
Vandforsyningen fastsætter hvert år størrelsen af anlægsbidrag og driftsbidrag i et takstblad,
der gælder for levering af vand i vandforsyningens forsyningsområde. Der kan i takstbladet differentieres ud fra saglige og objektive kriterier.
Vandforsyninger må gerne have andre indtægter end fra taksterne. Disse indtægter kan medvirke til at nedsætte taksterne. Andre indtægter kan dog medføre skattepligt for vandværket.
REDEGØRELSE I HENHOLD TIL KRAV FRA KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN (VANDTILSYN)
Forud for beslutning om udtræden af vandsektorloven gør det sig gældende, at der foreligger
krav om positiv oplysning af nedenstående forhold.
a) Vandværkets omkostningsniveau inden for de seneste 5 år, fordelt på regulatoriske afskrivninger på investeringer og renteomkostninger samt driftsomkostninger
b) Prisudvikling siden vandværket blev omfattet af vandsektorloven pr. 1. januar 2010
c) Den økonomiske ramme for 2020, som er gældende for vandværket på tidspunktet for
beslutning om udtræden (fastsat af Forsyningssekretariatet)
d) Vandværkets aktuelle henlæggelse, opgjort efter metode fastlagt af Forsyningssekretariatet
e) Vandværkets forventninger til ændringer i prisniveauet inden for en 5 årig periode efter en eventuel udtræden af vandsektorloven
f)

Vandværkets vurdering af de forventede administrative konsekvenser af en eventuel
udtræden

For nærmere information henvises der til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning for
udtræden af den økonomiske regulering: https://www.kfst.dk/media/55976/vejledning-omudtraeden-af-den-oekonomiske-regulering.pdf

Nedenstående følger selvstændig redegørelse for de enkelte områder.
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Ad. A - Vandværkets omkostningsniveau inden for de seneste 5 år, fordelt på regulatoriske
afskrivninger på investeringer og renteomkostninger samt driftsomkostninger (§29 pkt. 2a)
2014
tkr.

2015
tkr.

2016
tkr.

2017
tkr.

2018
tkr.

2019*
tkr.

Omkostningsniveau i alt........

1.547

1.486

1.445

1.511

1.530

1.526

Fordelt på:
Regulatoriske afskrivninger....
Driftsomkostninger ................
Renteomkostninger på lån .....

683
864
0

674
812
0

623
822
0

607
904
0

588
942
0

602
924
0

Vandværket har ikke haft lånoptag i perioden, og løbende betalte renteomkostninger kan henføres til negative renter på indlån / betaling af rente på selskabsskat mv.
Undtagen for direkte oplysningskrav følger der underliggende specifikation af driftsomkostninger til almen oplysning.
2014
tkr.

2015
tkr.

2016
tkr.

2017
tkr.

2018
tkr.

2019*
tkr.

Produktionsomkostninger ......
Salgsomkostninger .................
Personaleomkostninger .........
Administrationsomkostninger
(korrektion for konstaterede
tab på debitorer) ....................
Driftsomkostninger i alt
(FADO)....................................

251
2
368
243

251
2
351
208

208
14
375
225

298
2
383
217

303
2
385
242

331
2
405
186

0

0

0

4

10

0

864

812

822

904

942

924

Historisk indberetning til KFST ....
(korrektion for indregning af skat
/ over/underdækning)
Korrigeret FADO .........................

-

-

-

827

1.375

-

-

-

-

77
904

-433
942

-

Ovenstående følger korrigeret afstemning til ”FADO indberetning til KFST”. For at sikre kontinuitet og ensartethed på de præsenterede ”Driftsomkostninger i alt”, er FADO omkostninger beregnet med udgangspunkt i gældende beregningsmetode for indberetning 2018 til brug for indtægtsramme 2020.

Årets afskrivninger .................
(korrektion for tab på skrottede anlægsaktiver) ...............
Regulatoriske afskrivninger ..

2014
tkr.

2015
tkr.

2016
tkr.

2017
tkr.

2018
tkr.

2019*
tkr.

778

674

623

641

605

670

-95
683

0
674

0
623

-34
607

-17
588

-68
602

*) Baseret på udkast til regnskab for 2019.
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Ad. B - Prisudvikling siden vandværket blev omfattet af vandsektorloven pr. 1. januar 2010 (§29 pkt. 2b)
Nedenstående følger vandværkets takstkatalog i den periode, hvor Vandværket har været omfattet af vandsektorloven. De præsenterede takster er ekskl. moms,
og hvor ikke andet er angivet – angivet i kr.
2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Anlægsbidrag (tilslutningsafgift)
Hovedanlægsbidrag

kr./enhed

3.858

3.761

3.761

3.691

3.691

3.691,

3.691

3.555

3.525

3.445

3.295

Forsyningsledningsbidrag

kr./enhed

9.544

9.304

9.304

9.130

9.130

9.130

9.123

8.787

8.715

8.520

8.152

Stikledningsbidrag

kr./enhed

11.507

11.217

11.217

11.007

11.007

11.007

10.998

10.593

10.506

10.270

9.827

Driftsbidrag
Faste årlige afgifter, ejendom/bolig type:

Type 1

1.381

1.381

1.381

1.381

1.381

1.381

1.105

1.105

1.105

1.080

1.080

Faste årlige afgifter, ejendom/bolig type:

Type 2

640

640

640

640

640

640

512

512

512

500

500

Faste årlige afgifter, ejendom/bolig type:

Type 3

1.188

1.188

1.188

1.188

1.188

1.188

951

951

951

930

930

Faste årlige afgifter, ejendom/bolig type:

Type 4

2.678

2.678

2.678

2.678

2.678

2.678

2.143

2.143

2.143

2.095

2.095

Faste årlige afgifter, ejendom/bolig type:

Type 5+6

5.991

5.991

5.991

5.991

5.991

5.991

4.793

4.793

4.793

4.685

4.685

kr./m3

4,31

4,31

4,31

4,31

4,31

4,31

3,45

3,45

3,45

3,35

3,35

Vandafledningsafgift

kr./m3

-1

23,49

23,49

21,57

20,31

20,36

23,05

22,50

22,50

21,00

21,00

Grundvandsbeskyttelse

kr./m3

1,50

1,40

1,40

1,40

1,40

1,40

1,30

1,20

1,10

1,00

1,01

Vandskat

kr./m3

6,37

6,37

6,37

6,53

6,25

6,53

6,13

6,13

5,90

5,00

500

Byggevand pr. byggeri (enfamiliehus)

kr./enhed

1.130

1.130

1.130

1.130

1.130

1.130

1.130

1.130

1.130

1.130

1.130

Vand
Vandafgift (Vandpris)

1

Aalborg Forsyning, Kloak A/S opkræver med virkning pr. 1. januar 2020 vandafledningsafgift direkte hos forbruger.
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Ad. B - Prisudvikling siden vandværket blev omfattet af vandsektorloven pr. 1. januar 2010 (§29 pkt. 2b) - forsat
Nedenstående følger vandværkets takstkatalog i den periode, hvor Vandværket har været omfattet af vandsektorloven. De præsenterede takster er ekskl. moms,
og hvor ikke andet er angivet – angivet i kr.
2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

90

90

90

90

90

85

Gebyrer
Rykkergebyr

kr./enhed

150,

150

150

150

150

Flyttegebyr

kr./enhed

100

100

100

100

100

90

90

90

90

90

85

Indsendelse af årsaflæsningskort efter sidste dato

kr./enhed

150

150

150

150

150

100

100

50

50

50

35

Aflæsningsgebyr

kr./enhed

100

100

100

100

100

90

90

90

90

90

85

Genåbningsgebyr

kr./enhed

920

920

920

920

920

920

920

920

920

900

875

Udsendelse af ny opgørelse

kr./enhed

90

90

90

90

90

90

90

90

90

-

-
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Ad. C - Den økonomiske ramme for 2020, som er gældende for vandværket på tidspunktet
for beslutning om udtræden (fastsat af Forsyningssekretariatet) (§29 pkt. 2c)
Ifølge statusmeddelelse af 26. august 2019 fra Forsyningssekretariatet i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udgør den kontrolmæssige reguleringsramme for 2020, 3.350.772 kr. ekskl.
moms (https://www.kfst.dk/media/54960/statusmeddelelse-nr-uttrup-vandvaerk-amba-v139oer20.pdf) (bilag 4).

Ad. D - Vandværkets aktuelle henlæggelse, opgjort efter metode fastlagt af Forsyningssekretariatet (§29 pkt. 2d)
Nr. Uttrups Vandværks henlæggelser – i form af kontant opsparing – kan udledes af årsrapporten for 2019

tkr.

Korrigeret
beregningsgrundlag
tkr.

8.799
-3.201
5.598

-1.167
202
-965

7.632
-2.999
4.633

-4.327

965

-3.362

1.271

0

1.271

Årsrapport
2019
tkr.

Omsætningsaktiver ...............................................
Kortfristede gældsforpligtelser .............................
Aktuelle henlæggelser pr. 31. december 2019....
Beregnet overdækning pr. 31. december 2019 jf.
årsrapport (skyldig til forbrugerne) ......................
Beregnet henlæggelse i henhold til
Vandsektorloven ..................................................

Korrektion i
henhold vejledning fra
KFST 2

Ovenstående følger beregning af henlæggelse pr. 31. december 2019, opgjort efter metode
fastlagt af Forsyningssekretariatet, udvisende 1.271 tkr.
I beregningen er der korrigeret for den forventede tilgodehavende skat som følge af udtræden
af vandsektorloven og Højesterets underkendelse af Skattestyrelsens praksis, med netto 965
tkr.
Beregningen er baseret på foreliggende udkast til årsrapport for 2019, til behandling på generalforsamling den 24. marts 2020.

2 Jf. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning/beregningsmodel, er der foretaget korrektion af udskudt skat og forventet
likviditet fra tilbagebetaling af skat i forbindelse med Højesterets dom af 8. november 2018 vedr. ændringer i de skattemæssige
afskrivninger. https://www.kfst.dk/media/55976/vejledning-om-udtraeden-af-den-oekonomiske-regulering.pdf
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Ad E - Vandværkets forventninger til ændringer i prisniveauet inden for en 5 årig periode efter en eventuel udtræden af vandsektorloven (§29 pkt. 3)
De gældende takster og udviklingen heri fremgår af foranstående prisudviklingstabel. Takstbladet for 2020 er uændret i forhold til 2019, og underliggende budget for året viser et mindre
regnskabsmæssigt overskud før skat på 25 tkr., med samlet likviditetsbudget for året med et
negativt træk på 64 tkr.
Det er dog bestyrelsens vurdering, at man ved udtræden af vansektorloven kan opnå en direkte økonomisk besparelse på ca. 45 tkr. (Kontingent til KFST, revisorerklæringer til KFST samt
anden konsulentmæssig assistance til ”administration” af den økonomiske regulering). Dette
vil således muliggøre en tilpasning af nuværende prissætning, hvor bestyrelsen forventer en
fremtidig reduktion i vandprisen til forbrugerne med ca. 25 øre pr. m3 vand med virkning fra 1.
januar 2021.
Vandværkets nuværende økonomi er i balance, og nuværende prissætning muliggør bestyrelsens målsætning om målrettet at arbejde med rettidig fornyelse af dets forsyningsnet.
Det er bestyrelsens klare målsætning, at den løbende prissætning skal ske under hensyntagen
til ”hvile-i-sig-selv” princippet, herunder at taksterne skal give dækning for de nødvendige løbende omkostninger og investeringer – men med det evige fokus at sikre forbrugerne den bedste drikkevandskvalitet til bedst mulige pris.
Ved sammenligning til omkringliggende vandværker leverer Nr. Uttrup Vandværk til stadighed
vand til en konkurrencedygtig pris.
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Ad. F - Vandværkets vurdering af de forventede administrative konsekvenser af en eventuel
udtræden (§29 pkt. 4)
Ved udtræden af den økonomiske regulering under vandsektorloven, vil Nr. Uttrup Vandværk
spare ressourcer til opgørelse af indberetninger til Konkurrencestyrelsen samt til udarbejdelse
af ansøgninger om særlige tillæg, gennemgang af udmeldte rammer og opgørelser af over-/underdækning af årets faktiske indtægter.
Det er bestyrelsens umiddelbare vurdering, at vandsektorloven og tilsynet fra Konkurrence- og
Forbrugerstyrelsen (Vandtilsyn) ikke har bidraget til billigere vand på værket. Siden vandsektorlovens indførelse har værket akkumuleret afholdt omkostninger i størrelsesordenen af ca.
590 tkr. (omfattende kontingent til KFST, ekstern konsulentassistance og revisorassistance til
intern administration af vandsektorloven, herunder økonomioptimering i forhold til udmeldt
prisloft / indtægtsramme, gennemførelse af ankesag mod KFST samt løbende indberetninger
og erklæringsafgivelser til KFST, samt andre skatteforhold i forbindelse med overgang til skattepligt i 2010). Omregnet til pris pr. m3 vand – har dette medført en historisk gennemsnitlig
omkostning på ca. 25 øre pr. m3 leveret vand til private forbrugere siden 2010. Dertil kommer
den interne tid, som er anvendt i vandværkets ledelse, som ikke er værdiansat i denne beregning.
Deltagelsen i vandsektorlovens regulering er et omfattende og kompliceret regelsæt, som stiller krav til ajourføring af faglig viden på området. Tillige et regelsæt der har været underlagt en
relativ stor ændring / regulering.
Hvis generalforsamlingen den 24. marts 2020, samt ved en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling, godkender bestyrelsens forslag om, at vandværket udtræder af vandsektorlovens økonomiske regulering, så ophører vandværket samtidig med at være skattepligtigt efter
selskabsskatteloven.
Fritagelsen for disse to administrative byrder vil betyde økonomiske og administrative lettelser
for vandværket, og for vandværkets driftsleder og bestyrelsen, så fokus kun skal rettes på
vandværkets primære opgave med at sikre kvaliteten og forsyningssikkerheden af rent og
sundt drikkevand til forbrugerne døgnet rundt.
AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER
Bestyrelsen har stor sympati for den grundlæggende målsætning, som ligger bag vandsektorloven, nemlig at vandværkerne til stadighed skal udfordres på at anvende de økonomisk bedst
mulige løsninger ved effektiv drift af vandværket.
Den målsætning vil bestyrelsen bære videre, men finder, at dette bedst sikres udenfor den
økonomiske regulering under vandsektorloven.
Vi ser frem til at redegøre nærmere for vores overvejelser på den kommende generalforsamling.
På bestyrelsens vegne

Jan Christensen
Formand

Morten Sørensen
Næstformand
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§ 2: Formål
§ 3: Medlemmer
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Navn og hjemsted
§1
Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.), hvis navn er Nr. Uttrup
Vandværk A.m.b.a.

Navn og hjemsted
§1
Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.), hvis navn er Nr. Uttrup
Vandværk A.m.b.a.

Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune.

Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune.
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Formål
§2
Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ at forsyne ejendomme inden for
vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand til lavest mulige
driftsbidrag, som foruden driftsomkostninger skal dække forsvarlige afskrivninger af
anlæg og rimelige henlæggelser til fornyelser og nødvendige udvidelser, samt at varetage
medlemmernes fælles interesser i vandforsyningsspørgsmål samt deraf afledte forhold.

Formål
§2
Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ at forsyne ejendomme inden for
vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand til lavest mulige
driftsbidrag, som foruden driftsomkostninger skal dække forsvarlige afskrivninger af
anlæg og rimelige henlæggelser til fornyelser og nødvendige udvidelser, samt at varetage
medlemmernes fælles interesser i vandforsyningsspørgsmål samt deraf afledte forhold.

Medlemmer
§3
Enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet, kan blive medlem
af selskabet.

Medlemmer
§3
Enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet, kan blive medlem
af selskabet.

For ejendomme, der er opdelt i ejerlejligheder, er det ejerne af de enkelte ejerlejligheder,
der er medlem, med mindre andet er tinglyst på ejendommen.

For ejendomme, der er opdelt i ejerlejligheder, er det ejerne af de enkelte ejerlejligheder,
der er medlem, med mindre andet er tinglyst på ejendommen.

Medlemmernes rettigheder
§4
Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår, der er fastsat i
det af Aalborg Kommune fastsatte regulativ.

Medlemmernes rettigheder
§4
Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår, der er fastsat i
det af Aalborg Kommune fastsatte regulativ.

Ved indmeldelse udleveres vedtægter, regulativ og gældende takstblad.

Ved indmeldelse udleveres vedtægter, regulativ og gældende takstblad.
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Medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt
§5
For enhver af selskabets forpligtelser hæfter medlemmerne alene med den i selskabet
indskudte kapital.

Medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt
§5
For enhver af selskabets forpligtelser hæfter medlemmerne alene med den i selskabet
indskudte kapital.

Ethvert medlem indtræder med alle de rettigheder og forpligtelser, der fremgår af
vandværkets regulativ og takstblad - herunder betaling af anlægsbidrag, samt af
nærværende vedtægter.

Ethvert medlem indtræder med alle de rettigheder og forpligtelser, der fremgår af
vandværkets regulativ og takstblad - herunder betaling af anlægsbidrag, samt af
nærværende vedtægter.

Ethvert medlem er ansvarlig for sine eventuelle lejere.

Ethvert medlem er ansvarlig for sine eventuelle lejere.

Såfremt et medlem overdrager sin ejendom, er medlemmet - ved dødsfald medlemmets
bo - forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer indtræder i medlemmets
forpligtelser over for selskabet. Når selskabet modtager meddelelse om ejerskifte,
ophører medlemmets rettigheder og forpligtelser over for selskabet.

Såfremt et medlem overdrager sin ejendom, er medlemmet - ved dødsfald medlemmets
bo - forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer indtræder i medlemmets
forpligtelser over for selskabet. Når selskabet modtager meddelelse om ejerskifte,
ophører medlemmets rettigheder og forpligtelser over for selskabet.

Det er en betingelse for godkendelse af ejerskiftet, at samtlige forfaldne ydelser til
vandværket er betalt.

Det er en betingelse for godkendelse af ejerskiftet, at samtlige forfaldne ydelser til
vandværket er betalt.

Selskabet kan over for nye medlemmer betinge sig en deklaration, tinglyst pantstiftende,
på ejendommen til sikkerhed for betaling af anlægs- og driftsbidrag.

Selskabet kan over for nye medlemmer betinge sig en deklaration, tinglyst pantstiftende,
på ejendommen til sikkerhed for betaling af anlægs- og driftsbidrag.

Udtræden af selskabet
§6
Udtræden af selskabet kan ske ved grundens ophør som selvstændigt matrikelnummer,
eller hvis ejendommen overføres til andet forsyningsområde.

Udtræden af selskabet
§6
Udtræden af selskabet kan ske ved grundens ophør som selvstændigt matrikelnummer,
eller hvis ejendommen overføres til andet forsyningsområde.

Såfremt en grund ophører som selvstændigt matrikelnummer, afbrydes stikledningen fra
forsyningsledningen, og medlemmet udtræder af selskabet.

Såfremt en grund ophører som selvstændigt matrikelnummer, afbrydes stikledningen fra
forsyningsledningen, og medlemmet udtræder af selskabet.

Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue, ligesom
eventuelle omkostninger afholdes af medlemmet.

Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue, ligesom
eventuelle omkostninger afholdes af medlemmet.
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Levering til ikke-medlemmer (købere)
§7
Institutioner - som ifølge deres natur - eller ejere af enkelte ejendomme - som ifølge
særlige omstændigheder - ikke kan være medlemmer, vil mod en af bestyrelsen fastsat
afgift - kunne få leveret vand. Sådanne købere skal forpligte sig til at overholde
vandværkets regulativ samt vedtægternes bestemmelser, bortset fra bestemmelsen om
andelsret og hæftelse.

Levering til ikke-medlemmer (købere)
§7
Institutioner - som ifølge deres natur - eller ejere af enkelte ejendomme - som ifølge
særlige omstændigheder - ikke kan være medlemmer, vil mod en af bestyrelsen fastsat
afgift - kunne få leveret vand. Sådanne købere skal forpligte sig til at overholde
vandværkets regulativ samt vedtægternes bestemmelser, bortset fra bestemmelsen om
andelsret og hæftelse.

Det samme gælder distributionsforeninger/selskaber, der helt eller delvist dækker deres
leveringspligt ved køb fra selskabet.

Det samme gælder distributionsforeninger/selskaber, der helt eller delvist dækker deres
leveringspligt ved køb fra selskabet.

Bestyrelsen fastlægger i hvert enkelt tilfælde vilkårene for sådanne vandleverancer.

Bestyrelsen fastlægger i hvert enkelt tilfælde vilkårene for sådanne vandleverancer.

Generalforsamling
§8
Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.

Generalforsamling
§8
Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned.

Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst
14 dages varsel ved særskilt meddelelse til hvert enkelt medlem eller ved annoncering i
lokal avis med angivelse af dagsorden.

Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst
14 dages varsel ved særskilt meddelelse til hvert enkelt medlem eller ved annoncering i
lokal avis med angivelse af dagsorden.

Forslag skal for at kunne behandles på ordinær generalforsamling, afgives til bestyrelsen
senest en måned efter regnskabsårets udløb.

Forslag skal for at kunne behandles på ordinær generalforsamling, afgives til bestyrelsen
senest en måned efter regnskabsårets udløb.

Dagsorden på den ordinære generalforsamling vil være:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
7. Valg af revisor og suppleant
8. Eventuelt

Dagsorden på den ordinære generalforsamling vil være:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
7. Eventuelt
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Generalforsamling (forsat)
§8
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen.

Generalforsamling (forsat)
§8
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 25% af medlemmerne
fremsætter skriftlig forlangende herom til bestyrelsen, ledsaget af en skriftlig dagsorden.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 25% af medlemmerne
fremsætter skriftlig forlangende herom til bestyrelsen, ledsaget af en skriftlig dagsorden.

I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden to måneder efter
modtagelsen af den skriftlige begæring, og dagsordenen skal udsendes med indkaldelsen.

I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden to måneder efter
modtagelsen af den skriftlige begæring, og dagsordenen skal udsendes med indkaldelsen.

De på generalforsamlingen trufne beslutninger indføres i selskabets forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten.

De på generalforsamlingen trufne beslutninger indføres i selskabets forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten.

Stemmeret og afstemninger
§9
Hvert medlem har én stemme.

Stemmeret og afstemninger
§9
Hvert medlem har én stemme.

Et medlem kan afgive stemme ved skriftlig fuldmagt. Et medlem kan dog udover egen
stemme kun afgive yderligere én stemme ved fuldmagt.

Et medlem kan afgive stemme ved skriftlig fuldmagt. Et medlem kan dog udover egen
stemme kun afgive yderligere én stemme ved fuldmagt.

Ethvert medlem kan kræve hemmelig afstemning.

Ethvert medlem kan kræve hemmelig afstemning.

Købere i henhold til § 7 har ret til at overvære generalforsamlingen og har taleret, men
ingen stemmeret. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed.

Købere i henhold til § 7 har ret til at overvære generalforsamlingen og har taleret, men
ingen stemmeret. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed.

Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de
stemmeberettigede er til stede, og når mindst 2/3 af disse stemmer for.

Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de
stemmeberettigede er til stede, og når mindst 2/3 af disse stemmer for.

Er kun den anden af disse betingelser opfyldt, indkalder bestyrelsen til en ekstraordinær
generalforsamling til afholdelse inden 2 måneder, på hvilken forslaget kan vedtages med
2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede.

Er kun den anden af disse betingelser opfyldt, indkalder bestyrelsen til en ekstraordinær
generalforsamling til afholdelse inden 2 måneder, på hvilken forslaget kan vedtages med
2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede.
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Bestyrelsen
§ 10
Selskabets bestyrelse består af 5 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 2 år ad
gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 2 og 3
medlemmer.

Bestyrelsen
§ 10
Selskabets bestyrelse består af 5 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 2 år ad
gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 2 og 3
medlemmer.

Herudover er hvert år valgt 2 suppleanter, som ved afgang fra bestyrelsen tiltræder efter
opnået stemmetal. Sådanne bestyrelsesmedlemmer indtræder i det afgåede medlems
resterende valgperiode.

Herudover er hvert år valgt 2 suppleanter, som ved afgang fra bestyrelsen tiltræder efter
opnået stemmetal. Sådanne bestyrelsesmedlemmer indtræder i det afgåede medlems
resterende valgperiode.

Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan finde sted.

Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan finde sted.

Ligeledes vælges 2 revisorer og 2 suppleanter. Revisor og suppleant afgår skiftevis årligt.
Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af
medlemmerne er til stede. Bestyrelsen kan til varetagelsen af den daglige drift ansætte
fornødent personale og ligeledes afholde de efter dens skøn nødvendige udgifter til
administration, reparation og vedligeholdelse.

Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af
medlemmerne er til stede. Bestyrelsen kan til varetagelsen af den daglige drift ansætte
fornødent personale og ligeledes afholde de efter dens skøn nødvendige udgifter til
administration, reparation og vedligeholdelse.

Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget.

Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører forhandlingsprotokol, der
underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører forhandlingsprotokol, der
underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Anlægsvirksomhed, der overstiger det vedtagne budget incl. eventuelle henlæggelser,
skal forelægges generalforsamlingen.

Anlægsvirksomhed, der overstiger det vedtagne budget incl. eventuelle henlæggelser, skal
forelægges generalforsamlingen.

Bestyrelsen kan i tilfælde af vandspild og/eller overtrædelse af konkrete påbud pålægge
overtræderen en særafgift, som skal fremgå af takstbladet.

Bestyrelsen kan i tilfælde af vandspild og/eller overtrædelse af konkrete påbud pålægge
overtræderen en særafgift, som skal fremgå af takstbladet.
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Tegningsret
§ 11
Selskabet tegnes af formanden i forening med ét bestyrelsesmedlem.

Tegningsret
§ 11
Selskabet tegnes af formanden i forening med ét bestyrelsesmedlem.

Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved udstedelse af gældsbeviser
kræves dog hele bestyrelsens underskrift.

Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved udstedelse af gældsbeviser
kræves dog hele bestyrelsens underskrift.

Bestyrelsen kan meddele prokura.

Bestyrelsen kan meddele prokura.

Regnskab
§ 12
Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december.

Regnskab
§ 12
Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december.

Det årlige overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og
henlæggelser, kan ikke udbetales til medlemmerne.

Det årlige overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og
henlæggelser, kan ikke udbetales til medlemmerne.

Revision af regnskaberne foretages af den (de) generalforsamlingsvalgte revisor(er), samt
en af bestyrelsen antaget revisor.

Revision af regnskaberne foretages af den af bestyrelsen antaget ”godkendt revisor”
(statusautorisret eller registreret revisor)

Årsregnskabet underskrives af revisorerne og bestyrelsen.

Årsregnskabet underskrives af bestyrelsen og revisor.

Opløsning
§ 13
Opløsning kan kun besluttes, såfremt 3/4 af samtlige stemmeberettigede stemmer
derfor. Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkning i forsyningsmulighederne,
f.eks. ved fusion med et andet vandværk eller ved kommunal overtagelse, kan
opløsningen dog besluttes efter de i § 9 angivne bestemmelser vedrørende
vedtægtsændringer.

Opløsning
§ 13
Opløsning kan kun besluttes, såfremt 3/4 af samtlige stemmeberettigede stemmer
derfor. Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkning i forsyningsmulighederne,
f.eks. ved fusion med et andet vandværk eller ved kommunal overtagelse, kan
opløsningen dog besluttes efter de i § 9 angivne bestemmelser vedrørende
vedtægtsændringer.

Den opløsende generalforsamling træffer afgørelse om eventuelle aktivers anvendelse.

Den opløsende generalforsamling træffer afgørelse om et eventuelt likviditetsprovenus
anvendelse.
Den opløsende generalforsamling kan kun træffe afgørelse om anvendelse af et
likviditetsprovenu til vandværksdrift.

Forslag til vedtægtsændringer, Nr. Uttrup Vandværk A.m.b.a
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NUVÆRENDE VEDTÆGTER

FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRING

Ikrafttræden
§ 14
Selskabets vedtægter er sidst ændret på generalforsamlingen den 2. april 2001.

Ikrafttræden
§ 14
Selskabets vedtægter er sidst ændret på generalforsamlingen den 16. april 2020.

De træder i kraft den 2. april 2001.

De træder i kraft den 16. april 2020.

Forslag til vedtægtsændringer, Nr. Uttrup Vandværk A.m.b.a
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Bilag 4
Statusmeddelelse om den økonomiske ramme for 2020 –
udmeldt af KFST (Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen)

Bilag 4

Nr. Uttrup Vandværk Amba
Solsiden 31
9400 Nørresundby

Statusmeddelelse om den økonomiske ramme 2020
I 2016 modtog I økonomiske rammer for 2017-2020. Derfor skal I ikke
have nye økonomiske rammer i år.
Dette er en meddelelse, der på baggrund af dette års indberettede oplysninger gør status i forhold til, hvorvidt I har overholdt jeres økonomiske
ramme for 2018, og om I har fået eventuelle nye tillæg eller fradrag.
Dette udkast er sendt i høring den 26. august 2019 med høringsfrist den
9. september 2019.
Status for den økonomiske ramme
Den regnskabsmæssige kontrolramme udgør de samlede, årlige indtægter, som I må opkræve i 2020.

Den 26. august 2019
Sag nr. 19/00219

KONKURRENCE- OG
FORBRUGERSTYRELSEN

Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf.

41 71 50 00

Fax

41 71 51 00

CVR-nr. 10 29 48 19
vand@kfst.dk
www.kfst.dk

FORSYNINGSSEKRETARIATET

I 2020 udgør jeres regnskabsmæssige kontrolramme: 3.350.772 kr.
Den regnskabsmæssige kontrolramme er opgjort inklusive afgifter men
eksklusive moms. Begrundelserne for rammens størrelse finder I på de
følgende sider.

Forsyningssekretariatet
er en del af Konkurrenceog Forbrugerstyrelsen.
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1. Indledning
I er omfattet af vandsektorloven og får derfor fastsat regnskabsmæssige
kontrolrammer. 1 Rammerne er fastsat med hjemmel i vandsektorloven
og bekendtgørelsen om økonomiske rammer for vandselskaber 2.
En regnskabsmæssig kontrolramme udgør en beløbsmæssig grænse for
jeres samlede indtægter i et givent år og er opgjort på baggrund af jeres
samlede omkostninger til indvinding, behandling, transport og levering
af vand mod betaling, herunder også salg af vand til andre selskaber. 3
Alle regnskabsmæssige kontrolrammer er korrigeret med et generelt effektiviseringskrav. 4
Driver I et vandselskab med både vandforsyningsaktiviteter og spildevandsaktiviteter, er den økonomiske ramme fastsat for hver forsyningsart.
I har en årligt debiteret vandmængde på under 800.000 m3. Det betyder,
at I får fastsat regnskabsmæssige kontrolrammer hvert fjerde år. 5 I er i
det næstsidste år af jeres reguleringsperiode, og I vil i 2020 få fastsat nye
økonomiske rammer for den kommende reguleringsperiode 2021-2024.
Statusmeddelelsen for jeres regnskabsmæssige kontrolramme er delt op,
så begrundelsen for de fastsatte beløb fremgår af de følgende kapitler,
mens selve beregningen fremgår af bilag A.
På vores hjemmeside finder I vejledning ”Sådan læser du din statusmeddelelse”. Denne vejledning er tænkt som en hjælp til at forstå, hvordan vi
er kommet frem til jeres statusmeddelelse:
www.kfst.dk/vandtilsyn/vejledninger/

Jf. lov nr. 469 af 12/06/2009 med senere ændringer (vandsektorloven) § 2, stk. 1
Jf. bkg. nr. 938 af 28/06/2018 (herefter ØR-bekendtgørelsen)
3
Jf. ØR-bekendtgørelsens § 1, stk. 2
4
Jf. ØR-bekendtgørelsens § 9, stk. 3
5
Jf. ØR-bekendtgørelsens § 5, stk. 2
1
2
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2. Oversigt over jeres økonomiske ramme
2.1 Økonomisk ramme for 2020
Oversigt over den økonomiske ramme
Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2019

2.023.679 kr.

- Heraf nye omkostninger i ØR18

0 kr.

- Heraf nye omkostninger i ØR19

0 kr.

Nye tillæg

0 kr.

Bortfald eller nedsættelse af omkostninger
Tidligere tilknyttet aktivitet
Prisudvikling i kr.
Effektiviseringskrav
Omkostninger i alt

-314.941 kr.
0 kr.
19.496 kr.
-29.380 kr.
1.698.854 kr.

Ikke-påvirkelige omkostninger
Ikke-påvirkelige omkostninger

2.061.666 kr.

Engangstillæg
Engangstillæg - Drift

0 kr.

Engangstillæg - Anlæg

0 kr.

Engangstillæg i alt

0 kr.

Historisk over- eller underdækning
Tillæg/fradrag for historisk over- eller underdækning

0 kr.

Korrektion af prislofterne for 2011-2015
Korrektion af budgetterede omkostninger i prisloft 2011-2015
Korrektion af prisudvikling, generelt og individuelt effektiviseringskrav i prisloft 2015

279.202 kr.
-3.586 kr.

Korrektion for overholdelse af indtægtsrammen i prisloft 2011-2015

-685.364 kr.

Korrektioner i alt

-409.748 kr.

Økonomisk ramme for 2020

3.350.772 kr.
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2.2 Vejledende økonomisk ramme for 2021
Oversigt over den økonomiske ramme
Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2020
Korrektion af grundlag
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger
Prisudvikling i kr.
Effektiviseringskrav
Omkostninger i alt

1.698.854 kr.
68.207 kr.
0 kr.
34.811 kr.
-30.632 kr.
1.771.241 kr.

Ikke-påvirkelige omkostninger
Ikke-påvirkelige omkostninger

2.102.281 kr.

Engangstillæg
Engangstillæg - Drift

0 kr.

Engangstillæg - Anlæg

0 kr.

Engangstillæg i alt

0 kr.

Kontrol med overholdelse af indtægtsrammer
Tillæg/fradrag for korrektion og kontrol af indtægtsrammer
Økonomisk ramme for 2021

-366.428 kr.
3.507.093 kr.
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2.3 Vejledende økonomisk ramme for 2022
Oversigt over den økonomiske ramme
Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2020
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger
Prisudvikling i kr.
Effektiviseringskrav
Omkostninger i alt

1.771.241 kr.
0 kr.
34.893 kr.
-30.704 kr.
1.775.430 kr.

Ikke-påvirkelige omkostninger
Ikke-påvirkelige omkostninger

2.143.696 kr.

Engangstillæg
Engangstillæg - Drift

0 kr.

Engangstillæg - Anlæg

0 kr.

Engangstillæg i alt

0 kr.

Kontrol med overholdelse af indtægtsrammer
Tillæg/fradrag for korrektion og kontrol af indtægtsrammer
Økonomisk ramme for 2022

-366.428 kr.
3.552.697 kr.
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2.4 Vejledende økonomisk ramme for 2023
Oversigt over den økonomiske ramme
Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2021
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger
Prisudvikling i kr.
Effektiviseringskrav
Omkostninger i alt

1.775.430 kr.
0 kr.
34.976 kr.
-30.777 kr.
1.779.629 kr.

Ikke-påvirkelige omkostninger
Ikke-påvirkelige omkostninger

2.185.926 kr.

Engangstillæg
Engangstillæg - Drift

0 kr.

Engangstillæg - Anlæg

0 kr.

Engangstillæg i alt

0 kr.

Kontrol med overholdelse af indtægtsrammer
Tillæg/fradrag for korrektion og kontrol af indtægtsrammer
Økonomisk ramme for 2023

-366.428 kr.
3.599.127 kr.
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3. Generelt effektiviseringskrav
Jeres økonomiske ramme er korrigeret med et generelt effektiviseringskrav på jeres drifts- og anlægsomkostninger. Alle selskaber modtager årligt et generelt effektiviseringskrav, der er med til at imitere det effektiviseringspres, som produktivitetsudviklingen skaber på et velfungerende
konkurrenceudsat marked.
Det generelle effektiviseringskrav udgør 1,7 pct. af drifts- og anlægsomkostningerne, der indgår i jeres regnskabsmæssige kontrolramme. 6
Effektiviseringskravet til jeres drifts- og anlægsomkostninger udgør
29.380 kr. i 2020.
Opgørelsen af jeres generelle effektiviseringskrav fremgår af fane 2.1 i
bilag A.

6

Jf. ØR-bekendtgørelsens § 9, stk. 3
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4. Ikke-påvirkelige omkostninger
Vi justerer hvert år jeres ikke-påvirkelige omkostninger i forhold til det
indberettede niveau for samme type omkostninger året før. 7
Status for den økonomiske ramme
I har indberettet omkostninger til revisorerklæringer på 7.500 kr.
Det er alene omkostninger, der fremgår af den udtømmende liste i ØRbekendtgørelsens § 9, stk. 4, der kan indregnes i de økonomiske rammer
som ikke-påvirkelige omkostninger. Omkostninger til revisorerklæringer
fremgår ikke af den udtømmende liste.
Det er på den baggrund vores vurdering, at vi ikke kan godkende jeres
omkostninger til revisorerklæringer som ikke-påvirkelige omkostninger.
Vi har godkendt jeres øvrige indberettede ikke-påvirkelige omkostninger. Efter en samlet opgørelse er jeres ikke-påvirkelige omkostninger
1.982.775 kr. De er indregnet i jeres økonomiske ramme for 2020.
Opgørelsen af jeres ikke-påvirkelige omkostninger fremgår af fane 4 i bilag A.

7

Jf. ØR-bekendtgørelsens § 9, stk. 4-5
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5. Kontrol med overholdelse af jeres økonomiske
ramme
Vi kontrollerer i året før starten af hver reguleringsperiode, om I har
overholdt jeres økonomiske rammer inklusive tillæg i kontrolperioden. 8
Jeres igangværende reguleringsperiode indeholder jeres økonomiske
rammer for 2017-2020. Kontrolperioden løber fra året før reguleringsperiodens start til året før reguleringsperiodens slutning. I år kontrollerer vi
derfor, om I har overholdt jeres økonomiske rammer for 2017 og 2018.
I fik sidste år tilsendt en statusmeddelelse med en opgørelse af, hvorvidt
I har overholdt jeres regnskabsmæssige kontrolramme for 2017. I år kontrollerer vi, om I har overholdt jeres regnskabsmæssige kontrolramme for
2018, og vi laver en samlet kontrol af perioden 2017-2018.
Da I er midt i en reguleringsperiode, har denne kontrol ingen betydning
for jeres økonomiske ramme. I 2020 vil vi opgøre, hvorvidt I samlet set
har overholdt jeres kontrolperiode, som løber fra 2016-2019. Hvis I ikke
har overholdt kontrolperioden, vil I få et fradrag indregnet i den næste
reguleringsperiode fra 2021-2024. 9 I år gør vi dog status på, hvorvidt I
har overholdt jeres økonomiske rammer for 2017 og 2018.
Læs mere om metoden for, hvordan vi foretager kontrol med overholdelse af økonomiske rammer samt muligheden for opkrævning eller tilbageførsel af differencer på vores hjemmeside:
www.kfst.dk/vandtilsyn/vejledninger/
Status for den økonomiske ramme
I har ikke overholdt jeres regnskabsmæssige kontrolramme for 2017 med
-192.736 kr.
I har ikke overholdt jeres regnskabsmæssige kontrolramme for 2018 med
-773.575 kr.
Over kontrolperioden for 2017 og 2018 har I ikke overholdt jeres regnskabsmæssige kontrolrammer med -966.310 kr.
Kontrollen af jeres regnskabsmæssige kontrolrammer har vist, at I har
opkrævet flere indtægter end jeres regnskabsmæssige kontrolrammer i
2017 og 2018 tillod. I har mulighed for at tilbageføre differencen i et senere år i reguleringsperioden. Hvis I ikke tilbagefører differencen fra
2017 og 2018 senest i år 2020, vil den blive overført til jeres næste reguleringsperiode fra 2021-2024, hvor den bliver fordelt ligeligt på årene i
reguleringsperioden. 10
Opgørelsen fremgår af fane 5 i bilag A.
Jf. ØR-bekendtgørelsens § 17, stk. 5
Jf. ØR-bekendtgørelsens § 17, stk. 7
10
Jf. ØR-bekendtgørelsens § 17, stk. 7
8
9

11/16

6. Korrektion af tidligere rammer
Korrektion af prisfremskrivning
Vi prisfremskriver ikke længere kontrol og korrektioner, hvilket vi gjorde i jeres statusmeddelelse for 2019. Derfor foretager vi i år en korrektion af denne prisfremskrivning.
Det har betydning for korrektionen af budgetterede omkostninger i 2016
og korrektionen for kontrol med overholdelse af prisloft 2016 samt kontrol med overholdelse af den økonomiske ramme for 2017, som indgik i
jeres vejledende økonomiske rammer for 2021-2024. Disse tidligere prisfremskrivninger er derfor fjernet fra og med jeres statusmeddelelse for
2020.
For korrektionen af periodevise driftsomkostninger i 2017 og korrektionen af medfinansiering i 2017, der blev givet i jeres økonomiske ramme
for 2019, gælder derimod, at vi i år har foretaget en korrektion af denne
prisfremskrivning. Korrektionen modsvarer den negative effekt, som
prisfremskrivningen havde på jeres økonomiske ramme sidste år.
Da prisfremskrivningen har bidraget positivt til jeres regnskabsmæssige
kontrolramme 2019, har vi ikke foretaget en korrektion.
Opgørelsen af jeres samlede korrektioner fremgår af fane 6 i bilag A.
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7. Tillæg
I har hvert år mulighed for at søge om nye tillæg til jeres økonomiske
rammer. Disse omfatter tillæg til mål, flytning af forsyningsledninger,
udvidelse af forsyningsområdet eller håndteret vandmængde, medfinansieringsprojekter, supplerende investeringstillæg, tilbagebetaling af vejbidrag, periodevise driftsomkostninger, justering af den økonomiske
ramme og nødvendige udgifter til vandindvindinger. 11 Tillæg til anlægsprojekter, der var igangsat senest 1. marts 2016, indgår også i dette kapitel. 12
Status for den økonomiske ramme
I har ikke søgt om nye tillæg til jeres økonomiske ramme for 2020.
Opgørelsen af jeres tillæg fremgår af fane 8.1 og 8.2 i bilag A.

11
12

Jf. ØR-bekendtgørelsens §§ 11, 13, stk. 2, 14 og 29, stk. 7
Jf. ØR-bekendtgørelsens § 18, stk. 5-7
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8. Tilknyttet virksomhed
I har mulighed for at få overflyttet aktiviteter fra tilknyttet virksomhed til
hovedvirksomheden. Det indebærer aktiviteter, som før den 1. januar
2017 var tilknyttet virksomhed efter de tidligere regler, men som i dag
bliver betragtet som en del af hovedvirksomheden. 13 De regnskabsmæssige kontrolrammer bliver justeret på basis af de indmeldte drifts- og anlægsomkostninger for 2018. Når aktiviteten er en del af hovedvirksomheden, er den omfattet af de generelle krav om effektivisering, der gælder for den økonomiske ramme.
Status for den økonomiske ramme
I har ikke indsendt oplysning om, at I ønsker at overføre aktiviteter fra en
tilknyttet virksomhed til hovedvirksomheden, hvorfor vi ikke har foretaget ændringer i jeres regnskabsmæssige kontrolramme.
Opgørelsen af jeres tilknyttet virksomhed fremgår af fane 9 i bilag A.

13

Jf. ØR-bekendtgørelsens § 20, stk. 2
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9. Bortfald eller nedsættelse af omkostninger til mål,
medfinansiering eller udvidelse
I skal oplyse om det, når omkostninger, der ligger til grund for automatisk videreførte tillæg, enten bliver nedsat eller bortfalder.
I har ikke indsendt oplysning om, at der er sket bortfald eller nedsættelse
af omkostninger til mål, medfinansieringsprojekter, udvidelse af forsyningsområdet eller håndterede vandmængder. 14
I har indberettet og fået godkendt en omkostning til vandvandarbejde
som en ikke-påvirkelig omkostning. Da omkostningen også indgår i jeres
almindelige driftsomkostninger, som et tidligere godkendt miljø- og servicemål (grundvandssamarbejde), bortfalder denne omkostning samtidigt. I har derfor fået et bortfald på 308.857 kr., som er korrigeret for
prisudvikling og tidligere stillede effektiviseringskrav.
Opgørelsen af jeres bortfald fremgår af fane 10 i bilag A.

14

Jf. ØR-bekendtgørelsens § 12, stk. 2
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10.Historisk over- eller underdækning
Ved overgangen fra prisloftsreguleringen til den nuværende regulering i
2016 bevarede tidligere udmeldte prislofter deres gyldighed. 15
En eventuel resterende historisk over- eller underdækning er indregnet
frem til og med jeres regnskabsmæssige kontrolramme for 2020.
Opgørelsen af jeres historiske over- eller underdækning fremgår af fane
11 i bilag A.

15

Jf. ØR-bekendtgørelsens § 29, stk. 4
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11. Klagevejledning
Denne afgørelse kan påklages til Konkurrenceankenævnet efter bestemmelserne i vandsektorlovens kapitel 9. 16 En klage til Konkurrenceankenævnet skal indgives skriftligt af de klageberettigede til Forsyningssekretariatet. 17
Forsyningssekretariatet sender umiddelbart efter klagefristens udløb klagen til Konkurrenceankenævnet ledsaget af den påklagede afgørelse og
det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse. Klagefristen er 4 uger
fra den dag, afgørelsen er meddelt.
De klageberettigede er adressaten for afgørelsen. For så vidt angår
spørgsmål om natur og miljø er endvidere følgende klageberettigede:
1) offentlige myndigheder,
2) lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, og
3) landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er
beskyttelse af natur og miljø.
Konkurrenceankenævnet opkræver et gebyr på 5.000 kr. for at behandle
en klage og fastsætter frist for dets indbetaling. Betalingen sker direkte
til Konkurrenceankenævnet.
Forsyningssekretariatets afgørelser efter vandsektorloven eller de regler,
der fastsættes i medfør heraf, kan ikke indbringes for domstolene, før
Konkurrenceankenævnets endelige afgørelse foreligger. 18
Med venlig hilsen
Forsyningssekretariatet

v/ Tone Madsen

Jf. vandsektorlovens § 26, stk. 2
Jf. vandsektorlovens § 27
18
Jf. vandsektorlovens § 29, stk. 2
16
17

