Møde om Christiansfeld Vand 27. januar 2016

på Brødremenighedens Hotel

Fakta
• Selve vandværket på Toftegaardsvej er fra 1962 og
nedslidt.
• Derfor er der forøget risiko for forurening af drikkevandet.
• Vi har lavet nogle midlertidige løsninger, som sikrer bedst
muligt mod forurening.

Fakta
• Indtægter

• Hvert år fastlægger konkurrence- og
forbrugerstyrelsen et loft for den pris, vi må tage.
• Udgifter
• Snart vil udgifterne overstige det prisloft, vi har fået
tildelt.

Udfordring

Økonomi – nu
• CVs takster er underlagt et såkaldt prisloft
•

Der må ikke opkræves mere end prisloftet

•

Der må ikke opkræves mere end de faktiske udgifter

•

Hvile i sig selv-princippet gælder fortsat

Prisloft

Investeringer

1,1
Maksimale indtægter i alt

2,3
Drift

1,2
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Økonomi – nu
• Der pålægges effektiviseringskrav af driften
•

Puljen til drift nedsættes løbende og presset er stigende

•

Prisloftet ændres fra 2017, men effektiviseringskravene vil fortsætte
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Økonomi – fra 2017

(fortolkning af ikke endelige regler)

• CVs takster vil fortsat være underlagt et prisloft
•

Der måles nu på eet samlet prisloft

•

Hvile i sig selv-princippet gælder fortsat

•

Effektiviseringskrav fortsætter

Prisloft

Prisloft

Investeringer

Investeringer

1,1

og drift

2,3
Drift

1,2
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Aftalen fra september 2015

1. Hvordan kan vi bibeholde vandforsyningen i
Christiansfeld som den er nu?
2. Hvordan kan vi drive vandforsyning som en
forbrugerejet virksomhed?

3. Hvordan kan vi lukke vandværket, men købe
vand et andet sted fra, og derved bibeholde
selskabet?

Spørgsmål 1
Hvordan kan vi bibeholde vandforsyningen i Christiansfeld som den er nu?

Bygge et nyt vandværk og forsætte som nu.

•

Statsautoriseret revisor Per Schøtt orienterer

Spørgsmål 1 – Selv bygge nyt vandværk
• Har CV udsigt til selv at kunne finansiere et nyt vandværk i det nye
prisloft gældende fra 2017?
•

Det korte svar p.b.a. foreløbige estimater:

•

Særligt investeringsbehov her og nu på op mod 20 mio.kr.



Det kan ikke udelukkes!

Vandværk
Ringforbindelse, nødforsyning mv.

Prisloft

Investeringer
og drift

•

Finansiering over 40 år

•

Betydelig takststigning som følge af investeringer

•

Nærmere afklaring må afvente udmelding af nye regler
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Spørgsmål 3
Hvordan kan vi lukke vandværket, men købe vand et andet sted fra,
og derved bibeholde selskabet?

Levering af vand ved ”byporten” fra et andet vandværk.
Ledningsnet og målere drives fortsat i det eksisterende selskab
eller et forbrugerejet selskab.

Reelt er det kun TREFOR og Provas, der vil kunne levere den
nødvendige vandmængde.
De foreløbige beregninger viser, at prisen for vandet vil stige
fordi produktions- og distributionspriserne er større.
Jacob Christiansen og Per Schøtt supplerer.

Spørgsmål 3 – Byportsløsning
• Overvejelser ved køb af vand fra andet vandselskab – uanset om det
er som kommunalt selskab eller som A.m.b.a.
•

Særligt investeringsbehov her og nu på op mod 20 mio.kr.


Rørledning fra anden leverandør mv.

•

Mindre økonomisk risiko, da risici på boringer og vandværk overgår til
leverandøren

•

Betydelig takststigning som følge af investeringer






•

Både TREFOR og Provas har højere priser end CV har i dag
Forhandlingsposition overfor leverandører
Differentieret takst i forhold til leverandørens øvrige kunder?
Finansiering af rørledning – selv eller leverandør?
Hvordan ser leverandørernes langsigtede prisprognoser ud?

Andre forskelle på leverandørerne bør vurderes
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Spørgsmål 2
Hvordan kan vi drive vandforsyning som en forbrugerejet
virksomhed?

1. Stifte et forbrugerejet selskab (a.m.b.a.).
2. Organisere sig med et andet
forsyningsselskab.

Advokat Jacob Christiansen og Per Schøtt
orienterer.

Muligheder for overdragelse af Christiansfeld Vand A/S

1
4

Hvordan kan vandforsyningen
drives som en forbrugerejet
virksomhed?
• Vandforsyningen i Christiansfeld kan overdrages
til forbrugerne enten ved (i) en aktiv/passiv
overdragelsesaftale eller (ii) en
aktieoverdragelses-aftale.

• I begge modeller forudsættes det, at forbrugerne
har stiftet en juridisk person (traditionelt et
A.m.b.a.) som kan erhverve aktiver/passiver eller
aktiekapitalen.
• Der er ikke minimumskrav til indbetaling af
andelskapital i et A.m.b.a. (eller interessentskab,
forening mv.), men der vil være behov for
indbetaling af kapital fra forbrugerkredsen, såfremt
A.m.b.a.’et skal fremsætte reelt købstilbud på

Legale rammer for en
overdragelse
• Christiansfeld Vand A/S er ejet af BlueKolding
Holding A/S, som igen er ejet af Kolding
Kommune. Et salg af vandforsyningen til en privat
aktør (herunder til forbrugerkredsen) vil være
ensbetydende med en privatisering.
• På grundlag af EU-domstolens praksis og en
nyere meddelelse fra Kommissionen
(Kommissionens vejledning om finansiering,
omstruk-turering og privatisering af statsejede
virksomheder i overensstemmelse med
statsstøttereglerne af 10. februar 2012) bør en
eventuel overdragelse af
vandforsyningsaktiviteterne gennemføres ved en

Efter en overdragelse til
forbrugerejet selskab
• Efter en overtagelse af vandforsyningen afgør
bestyrelsen (eventuelt
generalforsamlingen/repræsentantskabet) i
A.m.b.a.’et, hvorledes vand-forsyningen skal
drives fremadrettet. (Der træffes beslutninger
vedrørende (i) eventuelt opførelse af nyt
vandværk eller (ii) indkøb af den nødvendige
vandmængde til distribution på ledningsnettet
”byportløsningen”).
• Generalforsamlingen/repræsentantskabet i
A.m.b.a.’et tager eventuelle beslutninger om
fælles organisering/samarbejde med andre
aktører (eksempelvis Christiansfeld Fjernvarme
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Næste skridt
Intet er afgjort endnu
• Bestyrelsesmøde
• Økonomiudvalgsmøde
• Byrådsmøde

• Kunderne orienteres om beslutningen

Beslutningen følges

