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Til forbrugerne i Ejby Vandværk    25. februar 2020 

 

I forbindelse med Ejby Vandværks generalforsamling, hvortil der er blevet indkaldt gennem annoncering i 
lokalaviserne i henhold til vandværkets vedtægter samt gennem vedlagte følgebrev, vil bestyrelsen 
fremsætte forslag om, at vandværket bliver trukket ud af de økonomiske reguleringer i henhold til 
Vandsektorloven. 

Dette forslag skal behandles efter de samme regler i vedtægterne, som er gældende for 
vedtægtsændringer, hvilket vil sige, at 75 % af de fremmødte på generalforsamlingen skal stemme for, 
og der er desuden krav om, at 75 % af samtlige andelshavere skal give møde ved generalforsamlingen.  

Vi må derfor se i øjnene, at det vil kræve en ekstraordinær generalforsamling, hvor der alene er krav om, 
at 75 % af deltagerne skal stemme for forslaget. 

Herudover har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen stillet særlige krav til indholdet af den information, 
som forbrugerne skal forsynes med, og endvidere stillet krav om, at materialet skal udsendes enten ved 
mail eller som brev til alle forbrugere. Der stilles altså krav om anvendelse af en dyr og besværlig 
fremgangsmåde på et tidspunkt, hvor de digitale hjælpemidler kunne anvendes som en mere praktisk og 
som en mere økonomisk løsning. 

 

Lidt historie 

Ejby Vandværk blev for 10 år siden omfattet af og dermed de økonomiske reguleringer, som loven 
fastsatte. Hele opstarten med etablering af et ensartet økonomisk grundlag for alle vandværker var 
meget tidkrævende og forbundet med betydelige omkostninger. 

I samme forbindelse blev vandværket skattepligtigt, selvom det gamle krav om, at vandværker skal 
drives økonomisk efter ”hvile i sig selv”-princippet, blev fastholdt. Så i princippet skulle der ikke være et 
overskud at betale skat af. 

Det ekstra arbejde med udarbejdelse af indberetninger til Konkurrence- og Forbrygerstyrelsen har i de 10 
år, loven har eksisteret, kostet vandværkets forbrugere i alt ca.kr. 585.000, eller ca.kr. 58.500 i 
gennemsnit pr. år. Vi vil ikke undlade at understrege, at der er hverken skabt billigere eller bedre vand til 
Ejby Vandværks forbrugere ved denne lov. 

 

Skattepligten 

Skattepligten betød, at vandværket i samme 10-årige periode har indbetalt ca. 1,2 mio.kr. i skat, især 
fordi SKAT ikke ville anerkende det økonomiske grundlag, som vandværkerne ellers havde beregnet til 
brug for opfyldelse af de økonomiske reguleringer i Vandsektorloven. 

Skattebeløbet bliver nu tilbagebetalt, fordi vandsektorens organisationer – DANVA og Danske 
Vandværker – har vundet en sag ved Højesteret, hvor SKAT er blevet dømt til at anerkende den højere 
værdiansættelse af vandværkernes aktiver og de dermed forbundne højere afskrivninger. 
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For Ejby Vandværks vedkommende betyder de højere afskrivninger, at vi i en årrække fremover vil have 
negativ skattepligtig indkomst, og vi kan se frem til at få de 1,2 mio.kr. tilbage. 

Vandsektorlovens effekt 

Loven skulle primært sikre, at vandværkerne ikke opkrævede for høje takster hos forbrugerne, og 
fastsatte derfor individuelle rammer, som vandværkerne skulle respektere.  

Ejby Vandværk har kunnet holde sig inden for disse rammer i perioden. 

Herudover fastsatte loven, at den likvide kapital, som vandværkerne havde i 2010, skulle tilbagebetales 
til forbrugerne over 10 år, således at vandværkerne i princippet ikke kunne have likvide reserver, men 
måtte gribe til optagelse af banklån, såfremt de skulle udføre større anlægsopgaver. Det har betydet, at 
Ejby Vandværk har måttet optage lån et par gange til høje bankrenter. 

 

Oplysninger til forbrugerne 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har endvidere stillet krav om, at vandværket giver forbrugerne 
følgende oplysninger, inden forslaget behandles på generalforsamlingen: 

Tekst 2015 2016 2017 2018 2019 

Regulatoriske afskrivninger *) 2.269.323 2.123.993 1.929.115 1.925.461 1.918.897 

Renteomkostninger 44.662 30.178 0 0 0 

Driftsomkostninger 1.309.331 1.431.405 1.286.442 1.173.910 1.216.087 
*)Pristalsreguleret til 2019 
 

 Vandpriserne var i 2010 godkendt til:  Fast bidrag kr. 375,00 m3-pris kr. 3,75 

 Vandpriserne er i 2020 godkendt til: Fast bidrag kr. 625,00 m3-pris kr. 5,00 

 Den økonomiske ramme er på tidspunktet for udtræden: kr. 4.307.133,- 

 De aktuelle henlæggelser opgjort efter den af Forsyningssekretariatet fastsatte metode kr. 445.378,- 

 Bestyrelsen forventer ikke stigende priser inden for de kommende 5 år efter udtræden af de 

økonomiske reguleringer vurderet ud fra de nuværende kendte driftsforhold. 

 De administrative konsekvenser af en udtræden af de økonomiske reguleringer vil vise sig ved et 

mindre arbejde med indberetninger til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og den dermed 

forbundne økonomiske besparelse til administration og revision. 

 
Derfor stiller bestyrelsen forslag om Ejby Vandværks udtræden af de økonomiske reguleringer 

Det kommunale tilsyn skærpes på det økonomiske område, og vandværket skal derfor fortsat have sit 
takstblad godkendt en gang årligt af Køge Kommune. 

Vandværket skal stadig drive vandværket efter ”hvile i sig selv”-princippet, og kan fortsat ikke opkræve 
et større beløb hos forbrugerne, end de nødvendige driftsomkostninger, som forsyningsaktiviteten 
kræver, og må derfor ikke opsamle kapital, som ikke skal bruges til planlagte investeringer inden for de 
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kommende år. Køge Kommune vil sikre dette i forbindelse med den årlige godkendelse af vores 
takstblad. 

Vi anser det for positivt at skulle samarbejde nærmere med Køge Kommune, som kender de lokale 
forhold, vi arbejder under. 

Skattepligten ophører helt med udtræden af de økonomiske reguleringer. Bestyrelsen anser det for 
rettidig omhu at sikre, at skattepligten ikke kun udskydes i nogle år, indtil den negative skattepligtige 
indkomst er opbrugt, men at skattepligten helt ophører for vandværket, så Ejby Vandværk ikke på et 
tidspunkt i fremtiden atter kommer ud for at skulle betale skat. 

Ejby Vandværk skal ikke længere bruge arbejdskraft og penge på udarbejdelse af indberetninger til 
Forsyningssekretariatet for at tilgodese reglerne for de økonomiske reguleringer, men kan koncentrere 
sig fuldt og helt om at producere og levere godt og billigt drikkevand til sine forbrugere. Vi skal heller ikke 
længere indbetale den afgift, som skal dække Forsyningssekretariatets drift. 

Bestyrelsen vil fortsat bestræbe sig på at drive Ejby Vandværk på en effektiv og tryg måde, selvom vi ikke 
længere er omfattet af pligten til indberetning af oplysninger herom til Forsyningssekretariatet. De 
nærmeste til bedømmelse heraf er efter bestyrelsens opfattelse generalforsamlingen, hvor forbrugerne  
udøver deres demokratiske indflydelse. 

Bestyrelsen vil meget gerne være med til at styrke det nære demokrati og reducere omkostningerne, 
hvorfor vi fremsætter forslag om udtræden af de økonomiske reguleringer på den ordinære 
generalforsamling i 2020. 

Med venlig hilsen 

Ejby Vandværk 
Bestyrelsen 

 


