VSK a.m.b.a

Vandværkvej 25, 9280 Storvorde

Forslag til vedtagelse på Egense Nord Vandforsynings generalforsamling:
VSKs udtræden af vandsektorloven.

Venligst send jeres mailadresse til os på: vsk@vsk-vand.dk, og oplys hvilken adresse det drejer sig om.

VSK Amba.
Orientering til forbrugerne

I medfør af lov nr. 1567 af 27. december 2019, har vandværket mulighed for at udtræde af den økonomiske
regulering i vandsektorloven (lovbekendtgørelse nr. 52 af 23. januar 2020). Beslutningen af om vandværket
skal anmode om at udtræde af ordningen skal gennemføres af vandværkets forbrugere. Beslutningen kræver
kvalificeret flertal svarende til, hvis der skulle ske ændringer af vandværkets vedtægter.
Bestyrelsen i VSK Amba vil på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde i efteråret 2022 fremsætte forslag
om, at vandværket fremsender anmodning til Forsyningssekretariatet om udtræden af den økonomiske
regulering i vandsektorlovgivningen med virkning fra 1. januar 2024.
Som grundlag for repræsentantskabets behandling af bestyrelsens forslag og i medfør af Vandsektorlovens
§3a stk. 3 fremsendes hermed orientering til forbrugerne i henhold til Forsyningssekretariatets "Vejledning
om udtræden af den økonomiske regulering" fra januar 2020.
Orienteringen omfatter følgende:
Energistyrelsens beskrivelse af de regler om økonomisk regulering mv., som vandselskabet er omfattet af før
og efter udtræden. Energistyrelsens notat "Orientering til forbrugerne - Mindre vandselskaber kan nu vælge
at udtræde af økonomisk regulering" er medsendt sammen med denne orienteringsskrivelse.
Vandværkets omkostningsniveau inden for de seneste 5 år, fordelt på regulatoriske afskrivninger på
investeringer, renteomkostninger og driftsomkostninger.
Prisudvikling fra vandværkets indtræden i den økonomiske regulering og frem til 2022.
Den gældende økonomiske ramme for regnskabsåret 2022
Aktuelle henlæggelser (opsparet likviditet) opgjort efter metode fastlagt af Forsyningssekretariatet
Forventede ændringer i prisniveauet i de første 5 år efter en eventuel udtræden
Forventede administrative konsekvenser af en eventuel udtræden.
I det følgende præsenteres de enkelte orienteringspunkter. Overalt hvor der er præsenteret beløb sker dette i
DKK excl. moms og afgifter.
Vandværkets omkostningsniveau inden for de seneste 5 år, fordelt på regulatoriske afskrivninger på
investeringer, renteomkostninger og driftsomkostninger.

Regulatoriske afskrivininger
Renteomkostninger
Driftsomkostninger

Regnskabsår
2017
2018
2019
2020
736.184 786.651 786.505 784.326
2.551
4.277
39.059
13.799
1.512.073 1.649.848 1.865.354 1.244.919

2021
823.554
19.609
1.976.609

Værkets samlede omkostningsniveau

2.250.808 2.440.776 2.690.918 2.043.044

2.819.772
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Prisudvikling fra vandværkets indtræden i den økonomiske regulering og frem til 2022.

Ledningsbidrag
med egen boring
uden egen boring
Kubikmeterafgift pr. m3
Grundvandssikring
sats pr. leveret m3
sats pr. forbruger

Ledningsbidrag
med egen boring
uden egen boring
Kubikmeterafgift pr. m3
Grundvandssikring
sats pr. leveret m3
sats pr. forbruger

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

219,00
255,00
1,80

219,00
255,00
1,80

219,00
255,00
1,95

219,00
255,00
1,95

219,00
255,00
1,95

219,00
255,00
1,95

119,00
155,00
1,95

0,10
17,00

0,10
17,00

0,20
17,00

0,20
17,00

0,25
25,00

0,25
25,00

0,25
25,00

2017

2018

2019

2020

2021

2022

119,00
155,00
1,95

119,00
155,00
1,95

119,00
155,00
3,95

119,00
255,00
2,95

119,00
155,00
1,95

119,00
155,00
1,95

0,25
25,00

0,25
25,00

0,25
25,00

0,25
25,00

0,25
25,00

0,30
30,00

Den gældende økonomiske ramme for regnskabsåret 2022
Økonomisk ramme 2022 fastlagt af Forsyningssekretariatet i oktober 2021

977.899

Aktuelle henlæggelser (opsparet likviditet) opgjort efter metode fastlagt af Forsyningssekretariatet
(opstillingen er ikke udtømmende - opgørelsen udarbejdes på grundlag af seneste årsrapport)
31-12-2021
Kortfristede aktiver
Tilgodehavende fra salg (opgøres netto)
714.229
Andre tilgodehavender (moms, afgift, tilslutningsbidrag mv.)
44.696
Likvide beholdninger (kontant, bankindstående mv.)
764.404
Aktiver i alt

1.523.329

Kortfristede passiver
Leverandørgæld
Lønrelateret gæld (løn, a-skat mv., kortfristet del af feriepengeforpligtelse)
Akkumuleret overdækning indregnet i årsrapporten

421.126
78.822
2.425.388

Passiver i alt

2.925.336

Aktuelle henlæggelser

-1.402.007
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Forventede ændringer i prisniveauet i de første 5 år efter en eventuel udtræden
Vandværket har i en årrække arbejdet med sikring af grundvandet gennem opnåelse af aftaler om
dyrkningsrestriktioner på arealer omkring værkets indvindingsboringer i Gudumholm og Kongerslev. Dette
arbejde vil medføre omkostninger til erstatninger mv. til lodsejerne. Som det fremgår af værkets årsrapport
for 2021 forventes den samlede omkostning for værket at blive mindre end tidligere estimater på maksimalt
tkr. 20.570. Omkostningerne forventes at blive opkrævet over 25 år.
Udover opkrævningen til disse yderligere omkostninger, har værket ingen aktuelle planer om ændringer i det
aktuelle prisniveau inden for de kommende 5 år. Vandværket er - og var også før og under den økonomiske
regulering efter Vandsektorloven - omfattet af Vandforsyningslovens "hvile i sig selv"-princip. Vandværket vil
derfor på linje med den hidtidige prispolitik regulere priserne i takt med udviklingen i de omkostninger, der
medgår til at vandværket kan forsyne de tilknyttede værker og forbrugerne med godt og tilstrækkeligt
drikkevand. Falder omkostningerne eksempelvis som følge af opnåede effektiviseringer eller færre
vedligeholdelsesomkostninger, vil priserne falde, og stiger omkostninger, eksempelvis som følge af den
almindelige prisudvikling eller øgede krav til kvalitetssikring eller miljøkrav mv., vil priserne stige. Vandværket
vil dog som hidtil søge en vis kontinuitet i priserne, så priserne ikke stiger eller falder på grundlag af
forbigående mer- eller mindreomkostninger.

Forventede administrative konsekvenser af en eventuel udtræden.
Vandværket forventer at en udtræden af den økonomiske regulering i vandsektorloven, vil reducere de
administrative opgaver og dermed bidrage til en mere effektiv drift af vandværket.
Under den økonomiske regulering skal der årligt i april måned gennemføres en indberetning af en række
oplysninger til Forsyningssekretariatet. Indberetningen af disse oplysninger falder væk ligesom det
ekstraarbejde, der har været med opgørelse / beregning af dataene til indberetningen falder bort.
De indberettede data har skabt grundlaget for Forsyningssekretariatets fastlæggelse den økonomiske ramme
for vandværket for det efterfølgende år. Vi har brugt ressourcer på at gennemgå de af Forsyningssekretariatet
udmeldte oplæg til økonomiske rammer, afgivet høringssvar når vi har været uenige i
Forsyningssekretariatets håndtering af de indberettede data og evt. påklaget en afgørelse til
Konkurrenceankenævnet, hvis der ikke har kunnet opnås enighed på det administrative niveau. Dette
ressourceforbrug falder væk med vandværkets eventuelle udtræden af den økonomiske regulering.
Med henblik på overholdelse af den udmeldte økonomiske ramme og samtidig sikring af bedst mulig
udnyttelse af den økonomiske ramme har vandværket årligt udarbejdet relativt detaljerede budgetter,
herunder blandt andet med opdeling på de forskellige omkostningstyper og disses indflydelse på de
økonomiske rammer. Der skal fortsat udarbejdes årlige budgetter med henblik på styring af vandværkets
økonomi, men fokus flyttes fra detaljeringsgraden og optimeringen i forhold til den økonomiske regulering til
et mere langsigtet driftsperspektiv.
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I det omfang der har været behov for opnåelse af tillæg til den økonomiske ramme - eksempelvis som følge af
udvidelse af forsyningsområde eller gennemførelse af grundvandssikringstiltag mv. - foreskriver
Vandsektorlovgivningen, at tillægene alene kan opnås efter ansøgning til Forsyningssekretariatet. Som
konsekvens heraf er der anvendt administrativ tid og købt assistance med henblik på udarbejdelse af
ansøgning og tilhørende dokumentation. Disse opgaver vil falde bort, idet finansiering af omkostningerne i de
anførte eksempler fremadrettet alene bliver en del af budgetopgaven og varetagelsen af det langsigtede
driftsperspektiv.

4

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

Side 3/5

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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