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Kære andelshaver i Them Vandværk a.m.b.a.
(Med kursiv Them Vandværks bemærkninger til Vandsektorlovens økonomiske regulering og skattepligt)
Dette brev til Them Vandværks andelshavere er en del af den oplysningspligt Vandværket er pålagt ifølge
bekendtgørelse BEK nr. 1623 af 27/12-2019 om mulighed for udtræden af Vandsektorlovens økonomiske
regulering og skattepligt.
I bekendtgørelsens Kapitel 17 om Undtagelse af mindre, forbrugerejede vandselskaber fra den økonomiske
regulering § 29 står bl.a.:
Senest 14 dage før afholdelse af afstemning om et forslag om udtræden skal vandselskabets bestyrelse
oplyse forbrugere med tinglyst adkomst til fast ejendom i vandselskabets forsyningsområde om, hvilken
betydning det har for vandselskabet at udtræde af den økonomiske regulering, jf. vandsektorlovens § 3 a,
stk. 3. Oplysningerne til forbrugerne skal mindst omfatte følgende:
1) Energistyrelsens beskrivelse af de regler om økonomisk regulering m.v., som vandselskabet er omfattet
af før og efter udtræden, og som ligger på styrelsens og Forsyningssekretariatets hjemmesider.
2) Følgende oplysninger om vandselskabets økonomi: a) Vandselskabets omkostningsniveau inden for de
seneste 5 år, fordelt på regulatoriske afskrivninger på investeringer og renteomkostninger samt
driftsomkostninger. b) Prisudvikling siden vandselskabet blev omfattet af vandsektorloven, jf. lovens § 2,
stk. 1. c) Den økonomiske ramme, som er gældende på tidspunktet for beslutning om udtræden. d)
Aktuelle henlæggelser opgjort efter en metode fastlagt af Forsyningssekretariatet.
3) Forventede ændringer i prisniveauet efter en eventuel udtræden.
4) Forventede administrative konsekvenser af en eventuel udtræden.
Energistyrelsens beskrivelse af de regler om økonomisk regulering m.v., som vandselskabet er omfattet
af før og efter udtræden, og som ligger på styrelsens og Forsyningssekretariatets hjemmesider er vedlagt
i dette brev.
Øvrige oplysninger ifølge bekendtgørelsens § 29 til Them Vandværks andelshavere forefindes på
vandværkets hjemmeside, www. themvand.dk med link fra hjemmesidens forside.
Vandsektorloven blev indført i 2009, og blev oprindeligt vedtaget fordi politikerne ville have mulighed for
mere kontrol med de store kommunalt ejede vandselskaber. Alle vandværker/-selskaber, der solgte over
200.000 m3 vand om året skulle være omfattet af loven. Them Vandværk blev omfattet af
Vandsektorloven i 2015, da vandværkets årlige fakturerede vandmængde oversteg 200.000 m3 vand i
2014.
Det blev senere klart, også for politikerne, at også en del mindre private vandværker var blevet omfattet
af loven og dens økonomiske regulering og skattepligt, hvilket ikke havde været hensigten. Loven er
derfor blevet ændret i 2019 og jf. ovennævnte bekendtgørelse kan vandværker, der leverer mellem
200.000 m3 og 800.000 m3 vand om året nu beslutte at træde ud af vandsektorlovens økonomiske
regulering og skattepligt med virkning fra den 1. januar 2021.
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.
I stedet for Energistyrelsens begrænsninger bliver vandværket omfattet af et ”hvile i sig selv-princip”,
hvilket er gældende for vandværker, som årligt fakturerer mindre end 200.000 m3 vand, og som også var

gældende for Them Vandværk inden vandværket blev omfattet af vandsektorloven i 2015. Dette princip
betyder, at der ikke kan opkræves højere vandafgifter end der er nødvendige for at drive vandværket så
forsyningssikkerheden kan opretholdes. Det er desuden sikret ved, at kommunen hvert år skal godkende
vandværkets takster ud fra forelagte regnskaber og budgetter
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 - ”hvile i sig selv-princippet”.
Hvis Them Vandværk træder ud af vandsektorlovens økonomiske regulering, har det følgende
konsekvenser - ifølge Energistyrelsen:
(med kursiv er tilføjet vandværkets bemærkning til Energistyrelsens tekst)
•

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 fortsat være grænse for, hvor meget vandværket kan opkræve, da det fortsat som nævnt
vil være omfattet af ”hvile i sig selv-princippet” og underlagt kommunens kontrol.
Them Vandværk fik sit første prisloft i 2016 med en 4-årig økonomisk ramme for 2017-2020.
Den økonomiske regulering og metoder for opgørelser, har betydet en økonomisk spændetrøje
for Them Vandværk, og vil betyde at vandværket i den næste økonomiske ramme for 2021-2024
ikke vil kunne opkræve takster til dækning af vandværkets drifts- og reinvesteringsudgifter.

•

Der vil ikke blive fastsat krav til, at vandselskabet drives effektivt.
Them Vandværk drives efter udtræden af den økonomiske regulering og skattepligt, lige som før
indtræden under vandsektorloven, efter ”Hvile i sig selv-princippet” med ansvar overfor
vandværkets andelshavere hvert år på generalforsamlingen.

•

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.
Udtræden vil give en klar effektivisering for Them Vandværk, idet der vil spares en del direkte
driftsudgifter, herunder årligt gebyr til Forsyningssekretariater (Energistyrelsen), væsentlige
udgifter til revisorerklæringer, som kræves af Forsyningssekretariatet, og væsentlige udgifter til
revisor for hjælp til løbende at forstå og håndtere Vandsektorloven samt vandværkets egen
administration, hvor der årligt vil kunne spares mange timer, samlet vil det giver årlige
administrative besparelser mellem 50.000 og 100.000 kr.

•

Vandselskabet vil ikke længere være skattepligtigt.
Dette vil naturligvis være en klar fordel for vandværket og dets andelshavere. I forvejen skal
vandværket opkræve afgifter og moms hos forbrugerne til Staten for et beløb, der er væsentlig
større end det, vandværket opkræver til egen drift.
Vandsektorloven og den tilknyttede skattepligt har bl.a. betydet, at Them Vandværk skal betale
skat af tilslutningsbidrag, som vandværket modtager i forbindelse med nye udstykninger. Denne
skattebetaling betyder, at der bliver væsentlig mindre til investering i nye anlæg til sikring af
vandværkets forsyningssikkerhed, hvilket virker fuldstændig urimeligt.
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•

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.
Dette er ikke noget større problem, idet det er en årlig indberetning af enkelte specifikke tal, som
vandværket er i besiddelse af i forvejen.

•

Vandselskabet vil fortsat være omfattet af vandforsyningslovens princip om, at selskabets
indtægter og udgifter skal balancere over en årrække (hvile i sig selv-princippet).
Som ovenfor nævnt, det princip Them Vandværk har fulgt igennem alle de år vandværket har
eksisteret. Them Vandværk har altid været drevet ansvarligt økonomisk og driftsmæssigt med
stor fokus på andelshavernes forsyningssikkerhed.

•

Vandselskabet vil fortsat være omfattet af vandforsyningslovens regler om, hvad der kan opkræves
betaling for over taksterne, og hvordan taksterne skal fastsættes.
Dette er heller Ikke noget nyt, sådan har det altid været, og det kontrolleres af kommunen ved
den årlige godkendelse af takstblad.

•

Kommunen vil fortsat skulle godkende taksterne.
Som nævnt, det gør de også i dag. Them Vandværk har altid fået godkendt takstbladet af
Silkeborg Kommune. Them Vandværk har af Silkeborg Kommune ved tilsyn og teknisk
gennemgang og et fremsynet fokus på forsyningssikkerhed fået stor ros.

•

Vandselskabet vil fortsat være omfattet af vandforsyningslovens regler om
vandforsyningsplanlægning, forsyningspligt og indvindingstilladelser m.v.
Dette er også uændret i forhold til nu og tidligere.

•

Vandselskabet er fortsat omfattet af vandsektorlovens regler om, hvilken tilknyttet virksomhed
selskabet må udøve.
Them Vandværk har i dag en tilknyttet aktivitet i form af aftaler med nabovandværker om drift
og vagtordning. Them Vandværk og Virklund Vandværk arbejder i øjeblikket på oprettelsen af et
fælles driftsselskab (anpartsselskab), hvor den tilknyttede aktivitet fremtidig skal ligge. Dette
selskab forventes etableret i 2020 så det er klar samtidig med, at vandværket kan udtræde af
vandsektorloven pr. 1. januar 2021.

Vandværket skal i forbindelse med denne orientering oplyse en række specifikke taloplysninger jf.
følgende skemaer:
År
Regulatoriske afskrivninger (inkl. Tillæg)
Årlige renteomkostninger
Faktiske driftsomkostninger (FADO)

2015
2016
2017
2018
2019
997.684
920.761 1.006.516 1.024.130 1.041.438
1.266.991 1.290.764 1.446.511 1.209.510 1.711.956

Them Vandværk har siden indtræden i vandsektorloven i 2015 sænket taksterne et par gange for at
overholde den økonomiske ramme, og Them Vandværks bestyrelse forventer efter ud trædning af den
økonomiske regulering en mindre takststigning for at kunne foretage nødvendige reinvestering. Them
Vandværk er blevet pålagt af Silkeborg Kommune at finde nye kildepladser. Da projektet med ny
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kildeplads skal lånefinansieres, vil der i den forbindelse også komme en takststigning, uanset om
vandværket er i eller ude af den økonomiske regulering. Lånefinansieringen forventes etableret i 2020,
hvorfor der forventes takststigning fra 2021.
År
Opkrævet takst inkl. moms:
- fast bidrag pr. husstand
- fast målerleje pr. måler
- variabelt bidrag pr. m3 u/ 20.000 m3
- variabelt bidrag pr. m3 o/ 20.000 m3
- variabelt bidrag, statsafgift pr. m3
År
Forventet opkrævet takst inkl. moms:
- fast bidrag pr. husstand
- fast målerleje pr. måler
- variabelt bidrag pr. m3 u/ 20.000 m3
- variabelt bidrag pr. m3 o/ 20.000 m3

2015

2016

1.000
150
7,63

1.000
150
7,63

8,16
2020
1.000
150
6,88
5,00

2017

2018

2019

7,81

1.000
150
7,50
5,75
7,81

1.000
150
6,88
5,00
7,96

1.000
150
6,88
5,00
7,96

2021

2022

2023

2024

1.000
150
8,75
6,88

1.000
150
8,75
6,88

1.000
150
8,75
6,88

1.000
150
8,75
6,88

Den økonomiske ramme, som er gældende for 2020 udgør: 3.782.376 kr. heraf ikke påvirkelige
omkostninger 1.562.245 kr. således at rammen herefter udgør 2.220.131 kr.
Henlæggelser opgjort efter forsyningssekretariatets metode:
Opgjort pr. 31. december 2019
Likvide beholdninger
Underdækninger
Tilgodehavender fra salg og andre tilgodehavender
Tilgodehavende selskabsskat (ikke skattesagen)
Aktiver i alt
Leverandørgæld
Kortfristet del af langfristet gæld (evt.)
Historisk overdækning
Passiver i alt
Henlæggelse i alt

2018
2.520.170
643.008
3.163.178
810.944
1.220.310
2.031.254
1.131.924

2019
2.400.683
215.724
2.616.407
205.550
931.344
1.136.894
1.479.513

Them Vandværk bestyrelse fremsætter på generalforsamlingen den 27. februar 2020 kl. 19.00 i Them
Hallen, under punkt 5 ”Behandling af indkomne forslag” forslag om at Them Vandværk udtræder af
Vandsektorlovens økonomiske regulering og skattepligt pr. 1. januar 2021 i henhold til LOV nr. 1567 af
27/12-2019 og Bekendtgørelse nr. 1567 af 27/12-2019.
Forslaget skal behandles efter Them Vandværks vedtægter §8 som Forslag til vedtægtsændringer.
Vandværkets bestyrelse anbefaler at stemme for, at vandværket udtræder af Vandsektorlovens
økonomiske regulering og skattepligt, da det er en forudsætning for, at Them Vandværk kan opretholde
den nødvendige forsyningssikkerhed til forbrugerne og dermed en forudsætning for, at vandværket kan
fortsætte som et selvstændigt forbrugerejet vandværk i fremtiden.
Them den 7. februar 2020
Bestyrelsen for Them Vandværk

Side 4

