Lille Næstved Vandværk A.m.b.a.
V/ formand Anders Hillerup
Edith Rodes Vej 74
4700 Næstved

Ekstraordinære generalforsamlinger
Bestyrelsen for Lille Næstved Vandværk A.m.b.a. indkalder herved til 2 ekstraordinære generalforsamlinger
med henblik på beslutning om udtræden af vandsektorlovens økonomiske regulering og dermed også fritagelse for skattepligt.
Lille Næstved Vandværk har siden 1. januar 2010 været omfattet af regler i vandsektorloven, som medfører et stramt statsligt tilsyn og en økonomisk regulering af vandværkets takster. Disse regler medfører en
række ekstra udgifter til yderligere revisorbistand samt et årligt gebyr til Forsyningssekretariatet. Samtidig
medførte reglerne i vandsektorloven, at vandværket blev skattepligtigt.
Folketinget vedtog i december 2019 en ændring af vandsektorloven, som giver private vandværker mulighed for at udtræde af den økonomiske regulering, og i den forbindelse også blive fritaget for skattepligt.
Det er bestyrelsens opfattelse, at Lille Næstved Vandværk skal træde ud af den økonomiske regulering,
idet det statslige tilsyn og de dermed forbundne ekstraomkostninger på ingen måde har positive effekter
på vandværkets drift eller økonomi, snarere tværtimod.
Udtræden af reglerne skal besluttes af forbrugerne med tinglyst adkomst til vandforsynede ejendomme i
vores område efter samme regler, som gælder for vedtægtsændringer. Derfor skal bestyrelsens forslag behandles på 2 generalforsamlinger, og da vi har en snæver frist for ansøgning om udtræden tidligst muligt,
har bestyrelsen besluttet at indkalde til 2 ekstraordinære generalforsamlinger. Beslutning skal være truffet
inden 1. september 2020 for udtræden pr. 1. januar 2021.
Se yderligere information på de følgende sider.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Der afholdes ekstraordinær

generalforsamling mandag, den 17.8.2020, kl. 19.00

i Herlufsholm Idrætscenter, Mødelokale 1 på 1. sal i hal 2, Herlufsholm Allé 233, 4700 Næstved
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beslutning om udtræden af vandsektorlovens økonomiske regulering
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Der afholdes ekstraordinær

generalforsamling mandag, den 31.8.2020, kl. 19.00

I Herlufsholm Idrætscenter, Mødelokale 1 på 1. sal i hal 2, Herlufsholm Allé 233, 4700 Næstved
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Endelig beslutning om udtræden af vandsektorlovens økonomiske regulering

OBS: Hvis der ikke er et flertal for bestyrelsens forslag på 2/3 af de afgivne stemmer på 1. generalforsamling, bortfalder forslaget, og dermed aflyses generalforsamlingen den 31.8.2020.

Side 2

Side 3

Lille Næstved, den 3. juni 2020

Til forbrugere med ejendom i Lille Næstved Vandværks forsyningsområde

Om bestyrelsens forslag om udtræden af vandsektorlovens økonomiske regulering
Fra 1. januar 2020 kan mindre forbrugerejede vandselskaber beslutte at træde ud af den økonomiske regulering i vandsektorloven.
Det betyder, at forbrugerne i Lille Næstved Vandværk kan beslutte, om vandværket skal undtages fra vandsektorlovens regler, som bl.a. sætter en grænse for, hvor mange penge Lille Næstved Vandværk kan opkræve hos sine forbrugere.
Siden 2010 har vandværket årligt modtaget en økonomisk ramme, som er en grænse for vores samlede
indtægter i løbet af året. Rammen har til formål at sikre en effektiv drift af vandværket. Udover denne regulering gælder også hovedprincippet i vandforsyningsloven, som betyder, at vandværket kun kan opkræve de indtægter, som er nødvendige for at drive vandværket, det såkaldte ”hvile-i-sig-selv-princip”.
Lille Næstved Vandværk har på intet tidspunkt udnyttet de økonomiske rammer, som det statslige tilsyn
har udmeldt, og det er efter bestyrelsens opfattelse et udtryk for, at vi driver vandværket ganske effektivt.
Vandværket er i henhold til vandforsyningsloven undergivet et kommunalt tilsyn, som blandt andet betyder, at vandværkets takster årligt skal godkendes af kommunen. I forbindelse med godkendelse af taksterne vurderer kommunen på grundlag af vandværkets regnskab, budget og investeringsplan, om vores
takster overholder vandforsyningslovens ”hvile-i-sig-selv-princip” og myndighedernes regler om fastsættelse af takster for vandforsyning.
Vandsektorlovens regler om økonomisk regulering mv. har medført en del ekstra administrativt arbejde
samt udgifter til yderligere revisorbistand og betaling til det statslige Forsyningssekretariat.
Reglerne betyder også, at vandværket er omfattet af selskabsskattepligt, og derfor skal udarbejde særskilt
skatteregnskab mv.
Dette arbejde og disse udgifter giver ingen værdi i forhold til vandværkets drift, og skattepligten kan teoretisk medføre, at vandværket skal betale skat af nødvendige indtægter, som opkræves til drift eller investeringer i vandværket.
På baggrund heraf er det bestyrelsens holdning, at Lille Næstved Vandværk A.m.b.a. skal anmode om at
udtræde at vandsektorlovens økonomiske regulering med virkning fra 1. januar 2021. Udtræden af denne
regulering medfører, at vandværket også kan fritages for skattepligt.
Bestyrelsen fremsætter derfor dette forslag til godkendelse af vandværkets generalforsamling:
”Generalforsamlingen i Lille Næstved Vandværk A.m.b.a. godkender bestyrelsens forslag om, at vandværket skal anmode om at træde ud af vandsektorlovens økonomiske regulering, jf. vandsektorlovens §
3 a, med virkning fra 1. januar 2021.”
Det er en forudsætning for Forsyningssekretariatets godkendelse af anmodningen, at bestyrelsen senest 14
dage før generalforsamlingen udsender en skriftlig redegørelse til forbrugerne, der ejer fast ejendom i forsyningsområdet.
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Redegørelsen til forbrugerne skal mindst indeholde følgende oplysninger:
Energistyrelsens orientering af 9. januar 2020: Orienteringen er optrykt som bilag i denne information.
Vandværkets omkostningsniveau inden for de seneste 5 år:
Vandværket skal oplyse omkostninger inden for de seneste 5 år fordelt på regulatoriske afskrivninger, renteomkostninger samt driftsomkostninger
De omhandlede omkostninger er:
Regulatoriske afskrivninger
Driftsomkostninger
Renteomkostninger

2015
880.876
828.852
151.824

2016
682.794
974.462
130.394

2017
623.310
902.015
122.492

2018
633.494
1.141.120
114.265

2019
643.510
1.558.860
105.489

Bestyrelsens bemærkninger: Afskrivninger og driftsomkostninger er opgjort på grundlag af særlige regler,
som anvendes ved Forsyningssekretariatets kontrol af vandværkets overholdelse af prisloft /økonomisk
ramme.
Lile Næstved Vandværk afskriver i årsrapporten anlægsomkostninger på grundlag af faktisk anskaffelsessum og anlægsinvesteringer, driftsmidler og vandmålere afskrives over forventede levetider på henholdsvis
20, 5 og 10 år.
Dermed kan de anførte afskrivninger og driftsomkostninger ikke umiddelbart afstemmes med tallene i
vandværkets årsrapport. Se de faktisk omkostninger og afskrivninger i årsrapporterne, som er tilgængelige
på vandværkets hjemmeside www.lillenaestvedvand.dk
Prisudvikling siden vandværket blev omfattet af vandsektorloven:
År:

Fast afgift

m³ pris Statsafgift m³

Årsforbrug husstand 80 m³
inkl. moms
Heraf til vandværket

2010

245,00

4,65

5,00

1.271,25

617,00

2011

250,00

4,75

5,00

1.287,50

630,00

2012

250,00

4,50

5,90

1.352,50

610,00

2013

250,00

4,50

6,13

1.375,50

610,00

2014

260,00

4,65

6,13

1.403,00

632,00

2015

275,00

4,75

6,53

1.471,75

655,00

2016

275,00

4,75

6,25

1.443,75

655,00

2017

250,00

4,35

6,25

1.372,50

598,00

2018

250,00

4,20

6,37

1.369,50

586,00

2019

250,00

4,20

6,37

1.369,50

586,00

2020

300,00

4,75

6,37

1.487,00

680,00
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Vandværkets gældende økonomisk ramme:
I 2020 udgør den regnskabsmæssige kontrolramme for Lille Næstved Vandværk 3.581.350 kr., jf. statusmeddelelse 4. september 2019 fra Forsyningssekretariatet

Bestyrelsens bemærkninger: Kontrolrammen ekskl. afgift på ledningsført vand udgør ca. 2.140.000 kr., og
vandværket budgetterer i 2020 med indtægter på 1.861.250 kr. ekskl. tilslutningsafgifter.
Aktuelle henlæggelser opgjort efter Forsyningssekretariatets metode:
Vandværket skal opgøre sin henlæggelse pr. 31.12.2019 som de kortfristede aktiver i vandværkets regnskab fratrukket kortfristede passiver, ekskl. kortfristet del af anlægsgæld.
Omsætningsaktiver (tilgodehavende og likvide beholdninger)
Kortfristet gæld (ekskl. kortfristet del af anlægsgæld)
Aktuel henlæggelse pr. 31.12.2019

730.720
912.370
-81.650

Forventede ændringer i prisniveauet de kommende 5 år:
Vandværket har de seneste år haft et meget højt aktivitetsniveau, og det er årsagen til prisstigningen fra
2019 til 2020.
Der forventes et tilsvarende højt aktivitetsniveau i de kommende år, blandt andet med tilslutning af mange
nye forbrugere i Klosterlunden og på de 2 nye veje, Matilde Fibigers Vej og Thomas C. Bruuns Vej ved
Baunehøj.
Der forventes et nogenlunde uændret prisniveau, eventuelt med et mindre fald i m³-prisen på grund af de
udgifter, der bortfalder til revisorpåtegninger og årsgebyr til Forsyningssekretariatet, hvis vi bliver fritaget
for den økonomiske regulering i vandsektorloven.
Disse besparelser kan dog blive opvejet i forbindelse med de stadig stigende krav fra myndighederne om
vandanalyser for flere pesticider mv.
Forventede administrative konsekvenser af udtræden:
Hvis bestyrelsens forslag om udtræden af vandsektorlovens økonomiske regulering godkendes, vil vandværket fremover være fri for en del administrativt arbejde i forbindelse med indberetning af særlige økonomiske oplysninger til forsyningssekretariatet samt udarbejdelse af særskilt skatteregnskab.
Fritagelse for disse administrative opgaver vil betyde en stor administrativ lettelse for vandværkets bestyrelse, og det vil frigive administrative ressourcer til at fokusere på vandværkets primære opgave, at drive
en sikker vandforsyning med rent og sundt drikkevand til en fornuftig pris til forbrugerne i vandværkets
forsyningsområde.

