Den 26. oktober 2020

Til andelshaverne i Nordenskov Vandværk

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling
Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling

kl. 19.00 den 26. november 2020 på Hodde Kro, Vejlevej 4, 6862 Tirstrup
Grundet Covid-19 skal der ske tilmelding til generalforsamlingen senest 16. november på
Mail: vand@nordenskovvand.dk
eller SMS: 28 77 18 26

Generalforsamlingen har følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent, protokolfører og stemmetællere
2. Behandling af bestyrelsens forslag om udtræden af vandsektorlovens økonomiske regulering
- Forslaget uddybes og begrundes på de følgende sider
3. Eventuelt

På næste gives information om forholdsregler mod Covid-19 på generalforsamlingen.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Nordenskov Vandværk

Den 26. oktober 2020

Til andelshaverne i Nordenskov Vandværk

Information om forholdsregler mod Covid-19 på generalforsamlingen
Generalforsamlingen afholdes den 26. november 2020, og den ligger således efter det planlagte ophør af de skærpede
restriktioner, som regeringen offentliggjorde den 23. oktober. De skærpede restriktioner gælder foreløbig til og med den
22. november 2020.
Bestyrelsen har gennemgået de nye retningslinjer og vurderer, at generalforsamlingen kan gennemføres under skyldig
hensyntagen til de retningslinjer, som myndighederne har givet. Bestyrelsens vurdering er foretaget ud fra de vejledninger,
der foreligger til de nye skærpede restriktioner. Bestyrelsen har således taget udgangspunkt i, at de nye skærpede
restriktioner forlænges til også at være gældende på datoen for generalforsamlingen.

Myndighedernes hjemmeside
https://coronasmitte.dk/arrangementer-og-forsamlinger er opdateret den 23. oktober 2020 på
baggrund af de skærpede restriktioner. Der er nedenfor indsat et udsnit af hjemmesiden, hvor myndighederne svarer på, om
der kan afholdes generalforsamlinger.

På baggrund af ovenstående er det som nævnt bestyrelsens vurdering, at generalforsamlingen kan afholdes, når deltagerne
overholder gældende regler for at sidde ned mv.
Deltagere kan få udleveret mundbind ved ankomst.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Nordenskov Vandværk

Den 26. oktober 2020

Til andelshaverne i Nordenskov Vandværk

Information vedrørende bestyrelsens anbefaling om udtræden af vandsektorlovens økonomiske regulering
Forsyningssekretariatet er myndighed for den økonomiske regulering, som Nordenskov Vandværk har været underlagt siden 2011.
Reguleringen er vidtgående og forventes endda at blive udbygget i de kommende år.
Den økonomiske regulering sætter en ramme for selskabets indtægter, hvilket påvirker den daglige drift og mulighederne for
investeringer. Dette indskrænker bestyrelsens råderum i et omfang, der synes ude af proportioner set i forhold til vandværkets
størrelse. Nordenskov Vandværk er i den store sammenhæng et lille vandselskab, hvor andelshaverne efter bestyrelsens mening
bør kunne disponere helt og holdent ud fra egen overbevisning.
Der er nu åbnet op for, at Nordenskov Vandværk kan udtræde af den økonomiske regulering med virkning fra 2022, hvis det
besluttes og indberettes inden 1. marts 2021. Bestyrelsen anbefaler, at vandværket udtræder og stiller på den baggrund forslag
herom på den ekstraordinære generalforsamling.
Udtræden kan vedtages af generalforsamlingen, hvis mere end 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for.
Ved udtræden af den økonomiske regulering, omfattes vandværket fortsat af det grundlæggende "hvile i sig selv"-princip, som
også var gældende før 2011, hvor den nuværende økonomiske regulering trådte i kraft. Hvile i sig selv-princippet sikrer, at
vandværket også fremadrettet kun må bruge omkostninger på vandværksdrift.
Bestyrelsen vil med forslaget sikre andelshaverne:

x
x
x

Selvstyre af vandværkets udvikling set i forhold til investeringsbehov mv.
Egen styring af vandværkets økonomi
At der ikke bruges penge og administrative ressourcer på en overflødig økonomisk regulering og på
vandværkets skattepligt

Forsyningssekretariatet har fastlagt hvilke oplysninger, der skal gives til andelshaverne som led i processen omkring
udtræden. Det er følgende oplysninger:

x
x
x
x
x
x
x

Oplysning om omkostninger de seneste 5 år
Oplysning om takster siden start af den økonomiske regulering i 2011
Den aktuelle økonomiske ramme (som er den øvre grænse for vandværkets indtægter)
Henlæggelser i henhold til seneste årsregnskab
Forventet ændring i taksterne efter en eventuel udtræden
Forventede administrative konsekvenser af en eventuel udtræden
Energistyrelsens notat af 9. januar med beskrivelse af regler om økonomisk regulering mv.

Oplysningerne er givet i det efterfølgende materiale og kan også findes på vandværkets hjemmeside:
www.nordenskovvand.dk
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Nordenskov Vandværk

Lovpligtige oplysninger til andelshaverne i Nordenskov Vandværk
Den 23. oktober 2020
Forud for afstemning om bestyrelsens forslag om, at Nordenskov Vandværk skal udtræde af vandsektorlovens regulering,
og samtidig udtræde af skattepligt som selskab, skal følgende oplysninger gives:

§29 pkt. 2a. Vandværkets omkostningsniveau indenfor de seneste 5 år

Omkostningsniveau i alt
Fordelt på:
Regulatoriske afskrivninger
Renteomkostninger på lån
Driftsomkostninger

2015

2016

2017

2018

2019

t.kr.

t.kr.

t.kr.

t.kr.

t.kr.

2.193

2.194

2.103

2.110

2.167

1.510
0
683

1.524
0
670

1.528
0
575

1.508
0
602

1.509
0
658

§ 29 pkt. 2b. Prisudviklingen siden vandværket blev omfattet af vandsektorloven
Vandværkets takster de seneste 10 år (ekskl. moms.):

År
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Eksempel
Målerleje
Fast afgift Vandforbrug samlet for
pr. år
pr. år
pr. m3
for 100 m3/år
kr.
kr.
kr.
kr.
50
400
1,50
600
50
350
1,50
550
50
350
1,10
510
100
350
1,40
590
100
350
1,50
600
100
350
1,60
610
110
400
1,70
680
150
450
1,90
790
200
600
2,10
1.010
250
650
2,30
1.130
250
700
2,50
1.200

§ 29 pkt. 2c. Den økonomiske ramme, som er gældende på tidspunktet for beslutning om udtræden
Ifølge Statusmeddelelse af 5. september 2019 fra Forsyningssekretariatet i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udgør
Nordenskov Vandværks regnskabsmæssige kontrolramme 3.275 t.kr. i 2020. Til sammenligning udgjorde de faktiske
indtægter 2.594 t.kr. i 2019.
Af kontrolrammen på 3.275 t.kr. udgør indtægter til dækning af udgifter til afgift af ledningsført vand 1.498 t.kr.

§ 29 pkt. 2d. Aktuelle henlæggelser opgjort efter en metode fastlagt af Forsyningssekretariatet
Nordenskov Vandværks henlæggelser - i form af kontant opsparing - fremgår af årsrapporten for 2019:

Omsætningsaktiver
Kortfristet gæld
Aktuelle henlæggelser pr. 31. december 2019

2019
t.kr.
2.022
-985
1.037

§ 29 pkt. 3. Forventede ændringer i prisniveauet efter en eventuel udtræden
De gældende takster er: Målerleje og fast afgift pr. år i alt 950 kr. pr. bolig og forbrug afregnes med 2,50 kr. pr. m3.
De gældende takster kan ses i takstbladet på www.nordenskovvand.dk. Her findes også årsrapport for 2019.
Budgetter for 2020 og 2021 er godkendt på generalforsamling 26. februar 2020. Budgetterne baserer sig på forventede
driftsudgifter og investeringer. De budgetterede takster for 2021 er uændrede i forhold til 2020 for så vidt angår
målerleje og fast afgift, mens taksten for vandforbruget er budgetteret til 2,60 kr./m3 mod den 2,5 kr./m3 i 2020.
Det er bestyrelsens forventning, at prisniveauet i de kommende 5 år ikke vil blive påvirket af en eventuel udtræden af
vandsektorlovens regulering. Det er samtidig bestyrelsens forventning, at de for 2021 budgetterede takster vil kunne
fastholdes i en årrække. Dog kan der ikke afvises eventuelle pristalsreguleringer. Bestyrelsen baserer dette på det
forventede investeringsbehov og driftsudgifternes stabile niveau.

§ 29 pkt. 4. Forventede administrative konsekvenser
Hvis generalforsamlingen godkender bestyrelsens forslag om, at Nordenskov Vandværk udtræder af vandsektorloven, så
ophører vandværket samtidig med at være skattepligtigt efter selskabsskatteloven. Fritagelse for disse to administrative
byrder vil betyde en stor administrativ lettelse for vandværkets administration og bestyrelse, så der bliver frigjort
ressourcer til at fokusere på vandværkets primære opgaver med at drive en sikker forsyning af rent og sundt
drikkevand til forbrugerne. Nordenskov Vandværk forventer desuden at spare årlige omkostninger på ca. 20 t.kr. årligt.

