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PROTOKOL
fra bestyrelsesmøde i SK Spildevand A/S
Onsdag, den 8. november 2017 kl. 08.00
Nordvej 11, Slagelse

Bestyrelsen: Ole Drost (Formand), Bodil Knudsen (Næstformand), Anders Nielsen,
Henrik Brodersen, Troels Christensen, Flemming Erichsen, Villum Christensen,
Axel Larsen, Svend Aage Nielsen, Niels Jørgensen, Hanne Kamienski, Jan Jørgensen,
Stina Hansen, Erling Stuhr, Malene Sadowski

Fraværende:

Anders Nielsen, Henrik Brodersen, Niels Jørgensen, Villum Christensen

Dagsorden:
TIL OFFENTLIGGØRELSE:
1.
2.
3.
4.

Godkendelse af dagsordenen.
Fællesprotokol for Forsyningsselskabet samt datterselskaber.
Budget 2018, herunder takstfastsættelse.
Godkendelse af Betalingsvedtægt for SK Spildevand A/S – præcisering.

ØVRIGE:
5. Regnskab for 3. kvartal 2017.
6. Eventuelt.
7. Oplæsning, godkendelse og underskrift af protokollat.
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Pkt. 1. Godkendelse af dagsordenen.
Indstilling
Formanden indstiller:
dagsordenen godkendes.

At

Beslutning
Dagsordenen blev godkendt.

Pkt. 2. Fællesprotokol for Forsyningsselskabet samt datterselskaber.
Der henvises til den fremlagte, behandlede, oplæste og godkendte fællesprotokol.
Indstilling
Direktionen indstiller:
At fællesprotokollen godkendes.
Beslutning
Fællesprotokollen blev godkendt.

Pkt. 3. Budget 2018, herunder takstfastsættelse.
SK Spildevand A/S’ budget og investeringsplan fremgår af medsendte budgetpræsentation med
tilhørende budgetbemærkninger. Som det fremgår heraf, er der budgetteret med et overskud på
47,0 mio.kr., hvilket er 3,0 mio.kr. lavere end det budgetterede overskud for 2017.
Budget og investeringsplan er udarbejdet på grundlag af nedenstående overordnede
budgetforudsætninger:
•
•
•

Der er budgetteret med en stigning i taksten på 0,50 kr./m3
Der er indregnet den varslede garantiprovision til Slagelse kommune med 1,9 mio.kr.
Den nye vandsektorlov nødvendiggør en reduktion af investeringsniveauet i de kommende
år.

For yderligere gennemgang henvises til særskilte bilag.
Takstforslag
Med baggrund i ovenstående budgetforslag kan opstilles følgende takstforslag:
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Takst 2018
Beløb i t.kr.
Takst

Takst
2018

Takst
2017

Ændring

41,00 kr./m3 40,50 kr./m3 0,50 kr./m3

- Trappemodellen trin 2

32,80 kr./m3 32,40 kr./m3 0,40 kr./m3

- Trappemodellen trin 3

16,40 kr./m3 16,20 kr./m3 0,20 kr./m3

Abonnement

567 kr.

567 kr.

0 kr.

Som det fremgår, er abonnement uændret mens den variable takst stiger med 0,50 kr./m3 for
almindelige forbrugere. For en gennemsnits-hustand vil det betyde en stigning på ca. 65 kr. årligt
svarende til ca. 1 %.
./.

Udkast til takstblad for 2018 er vedlagt til godkendelse. 2018-takster på særbidrag kan ikke opgøres
på nuværende tidspunkt, da de skal baseres på realiserede 2017 tal.

./.

Takstblad for tømningsordninger er vedlagt til godkendelse.
Indstilling
Direktionen indstiller:
At det fremlagte budget for 2018 med tilhørende takstforslag og investeringsplan godkendes.
Beslutning
Indstillingen blev godkendt.

Pkt. 4. Godkendelse af Betalingsvedtægt for SK Spildevand A/S præcisering.
I betalingsvedtægten for SK Spildevand A/S er der konstateret en uhensigtsmæssig afvigelse i
forhold til regulativet for SK Vand A/S, for så vidt angår definitionen på ledningsbrud.
Afvigelsen består i, at SK Vand A/S’ regulativ følger Vandafgiftslovens definitioner/bestemmelser,
hvilket ikke er tilfældet for SK Spildevand A/S.
Præciseringen er i nogen udstrækning alene ”sproglig”, men fastslår, at det alene er i tilfælde af
”brud på skjulte vandinstallationer i ejendomme til boligformål…” at refusion for statsafgifter kan
finde sted.
Regulativet for SK Vand A/S er baseret på standardregulativet for vandselskaber, og tilstræber en
entydig definition på begrebet ledningsbrud og deraf følgende mulighed for refusion af
afgiftsbetalingen i særlige tilfælde.
Præciseringen i SK Spildevand A/S’ betalingsvedtægt retter sig imod afsnit ”3.8 Ledningsbrud –
vandspild”, der sprogligt og definitionsmæssigt bringes i overensstemmelse med de tilsvarende
formuleringer og præciseringer, der følger af SK Vand A/S’ regulativ afsnit 13.5 – særskilt ”Lov om
afgift af ledningsført vand” (Lbk nr. 962 af 27/06/2013 – Vandafgiftloven).
Herved vil en afgørelse af refusionsspørgsmålet i givne situationer, have samme
retlige/regulativmæssige grundlag i såvel SK Vand A/S som SK Spildevand A/S.
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Dette forekommer selvsagt overordentlig hensigtsmæssigt, da det jo til enhver tid, er et ledningsbrud
forbundet med SK Vand A/S, som vil udløse et evt. betalings- og refusionsspørgsmål også rettet
imod SK Spildevand A/S.
./.

Den præciserede formulering fremgår af vedlagte uddrag af Betalingsvedtægt – Kloakforsyning, der
således vil have gyldighed fra godkendelsen hos myndigheden.
Indstilling
Direktionen indstiller:
At præciseringen i Betalingsvedtægten for SK Spildevand A/S godkendes
At den præciserede Betalingsvedtægt fremsendes til myndigheden Slagelse Kommune for endelig
godkendelse.
Beslutning
Indstillingen blev godkendt.

