Referat af bestyrelsesmøde i NK-Spildevand A/S
torsdag den 30. januar 2020 kl. 12.30
Ved Fjorden 18, Næstved
Bestyrelse: Niels True, Tina Højlund Pedersen, Helle Jessen, Per Sørensen, Lars Erik Clausen, Dennis Boye
Jensen, Diego Gugliotta og Jane Nielsen
Fraværende: Helle Jessen
Referent: Grethe Karsum
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Punkt 1: Godkendelse af dagsorden
Sagsbehandler: Steen Lindhardt
Indstilling
Direktionen indstiller, at dagsordenen godkendes.
Beslutning
Godkendt.

Punkt 2: Godkendelse af fællesdagsorden
Sagsbehandler: Steen Lindhardt
Indstilling
Direktionen indstiller, at fællesdagsordenen godkendes.
Beslutning
Godkendt.

Punkt 3: Drifts- og anlægsopfølgning
Sagsbehandler: Peter Hougaard
Sagsfremstilling
Orientering om virksomhedens drift ved Peter Hougaard.
På grund at et stort antal regninger indkommet mellem jul og nytår, har det ikke været muligt at få opgjort
forbruget på de enkelte projekter, så en budgetrevision har været muligt inden deadline. Det vedtagne
budget for 2020 behandlet af bestyrelsen den 7-11-2019 er således fortsat det gældende.
Sagens bilag
• Drifts- og anlægsrapport pr. 30.01.2020
Indstilling
Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
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Beslutning
Taget til efterretning.

Punkt 4: Tømningsordning – takster 2019 og 2020
Sagsbehandler: Peter Hougaard
Sagsfremstilling
Næstved kommunes tømningsordning fulgte med kommunens kloakforsyning over til NK-Spildevand A/S i
2009. NK-Spildevand A/S forestår administrationen og opkrævningen overfor forbrugerne.
Tømningsordninger er ikke underlagt de indtægtsrammer som gælder for spildevand, men er dog underlagt
Hvile-i-sig-selv. I samarbejde med kommunen er der udarbejdet et ”Regulativ for tømning af
bundfældningstanke i Næstved Kommune” som er godkendt af Næstved Byråd d. 9. oktober 2018. I
regulativet oplistes de grupper af takster, som kan opkræves i ordningen og samtidig fastlægges også at NKSpildevand A/S udarbejder takstbladet hvert år, til godkendelse af Næstved Byråd.
Budget 2019 og takster 2019
Ved en beklagelig kommunikationsfejl i forbindelse med færdiggørelse af regulativet og budget 2019
færdiggørelsen, blev budget 2019 og taksterne ikke godkendt i bestyrelsen i NK-Spildevand A/S og derfor
ikke oversendt til godkendelse i Næstved Byråd. Dog blev 2019 taksterne indtastet i opkrævningssystemet
og dermed har vi opkrævet takster for 2019 uden godkendelse.
Da tømningsordningen (en ”hvile-i-sig-selv-ordning”) stadig har en betydelig underdækning, som pr.
01.01.2019 var på kr. 749.174 er der således ikke direkte nogen ”skadelidte” forbrugere, da det er
selvsamme forbrugere, der skal indbetale ekstra og bringe ordningen i balance.
Budget 2019 og estimat 2019 er udarbejdet og der har været afholdt udbud af tømningsordningen til
eksterne entreprenører og afholdt omkostninger til systemintegration mellem EnviTrix
(planlægningssystem) og KMD Easy Energy (afregningssystem). Der medgår stadig en stor del tid med at
administrere ordningen i forhold til entreprenøren og kundehenvendelser.
Taksterne for 2019 er udarbejdet efter retningslinjerne i regulativet, hvilket har betydet indførelse af nye
takster og nogle takster er taget væk. I budgetmaterialet er takstudviklingen fra 2018-2020 vist bagerst.
Udviklingen i taksterne fra de mest brugte takster er ordinær tømning fra kr. 761,00 pr. tømning i 2018 til
kr. 789,00 i 2019, tømning med slamsuger fra kr. 1.018,00 i 2018 til kr. 1.094,00 i 2019. Forgæves kørsel
(ingen hjemme, kloakdæksel ikke frit) var en stor udfordring i tidligere år, hvorfor taksten pr. gang hæves
fra kr. 402,00 til kr. 744,00. Tømning af bundfældningstank uden for rute, inden for 4 timer blev reduceret
fra kr. 2.893,00 til kr. 1.178,00. Alle takster er ekskl. moms.
Vi indstiller at budget 2019 godkendes og taksterne for 2019 godkendes med tilbagevirkende kraft til
01.01.2019, så de kan oversendes til Næstved Byråds godkendelse.
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Budget 2020 og takster 2020
Budget 2020 er udarbejdet med udgangspunkt i, at taksterne fortsat skal nedbringe den historisk opbygget
underdækning. Det forventes at budget 2020 udviser et resultat på kr. 212.305 som vil bringe
underdækningen ned på kr. 489.699. Når underdækningen er fuldt opkrævet, vil der ske takstreduktioner,
så der ikke oparbejdes en overdækning.

Langt størstedelen af omkostninger er bundet op på entreprenøromkostningen til at tømme og bortskaffe
indholdet fra bundfældningstankene. Der medgår administration til kundehenvendelser og løbende kontakt
mm til entreprenørselskabet samt omkostninger til de digitale løsninger og integrationer mellem
planlægnings- og afregningssystemet.
Udviklingen i taksterne fra de mest brugte takster er ordinær tømning fra kr. 789,00 pr. tømning i 2019 til
kr. 797,00 i 2020, tømning med slamsuger fra kr. 1.094,00 i 2019 til kr. 1.122,00 i 2020. Taksten for
forgæves kørsel (ingen hjemme, kloakdæksel ikke frit) reguleres fra kr. 744,00 til kr. 758,00. Tømning af
bundfældningstank uden for rute, inden for 4 timer hæves fra kr. 1.178,00 til kr. 3.500,00 – da taksten
fejlagtigt var sat ned i 2019. Også taksten for tunge dæksler hæves fra kr. 124,00 til kr. 275,00, da der
ønskes en adfærdsændring hos borgerne til at købe nye letvægtsdæksler og dermed skåne entreprenørens
ansatte – et tungt dæksel kan veje 35 kg. Alle takster er ekskl. moms.
Vi indstiller, at budget 2020 godkendes og taksterne for 2020 godkendes med tilbagevirkende kraft til
01.01.2020, så de kan oversendes til Næstved Byråds godkendelse.
Sagens bilag
• Tømningsordning, budget 2020 og regnskab 2018 og budget/estimat 2019 inkl. takstudvikling fra
2018 til 2020.
• Tømningsordning Takstblad 2019
• Tømningsordning Takstblad 2020
Indstilling
Direktionen indstiller at:
• Bestyrelsen godkender budget 2019 for tømningsordningen inkl. takster for 2019 og oversender til
Næstved Byråd for godkendelse.
• Bestyrelsen godkender budget 2020 for tømningsordningen inkl. takster for 2020 og oversender til
Næstved Byråd for godkendelse.
Beslutning
Bestyrelsen godkender budget 2019 inkl. Takster og oversender til Næstved Byråd for godkendelse.
Bestyrelsen godkender budget 2020 inkl. Takster og oversender til Næstved Byråd for godkendelse.
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Punkt 5: DANVA – privat inkasso vs. Skat (inddrivelse)
Sagsbehandler: Vibeke Woetmann & Steen Lindhardt
Sagsfremstilling
Baggrund
I forbindelse med udskillelsen fra Næstved Kommune af NK-Spildevand A/S og NK-Vand A/S, udsendte Skat
et styresignal om at kommunalt ejede forsyningsselskaber fortsat var underlagt Skat og dermed
inddrivelsesloven. Det betød, at selskaberne ikke kunne benytte private inkassovirksomheder eller
advokater til at forestå inddrivelsen af ubetalte regninger med videre, men skulle benytte Skat og dermed
muligheden for lønindeholdelse og tilbageholdelse af restskat mm.
Løsningen var god og på papiret effektiv, men resultatmæssigt en katastrofe for forsyningsselskaberne set i
bakspejlet. Skat har ikke kunnet inddrive fordringerne effektivt og det varslede EFI (Et Fælles
Inddrivelsessystem) endte med at blive dømt ulovligt og skrottet i 2015, efter mere end 7 års udvikling og
virke. Begrundelsen var, at systemet ikke kunne overholde lovgivningen og sikre, at forældede fordringer
ikke blev opkrævet ulovligt. Som selskab var det umuligt at få detaljeret viden om fordringerne i Skat og
hvad de havde foretaget sig af tiltag for at inddrive fordringerne eller sikre, at de ikke blev forældet.
For NK-Spildevand og NK-Vand betød udfordringerne tillige at Gældsstyrelsen (Skat) måtte afskrive en
større del af fordringerne som uerholdelige grundet forældelse og manglende betalingsevne hos
skyldneren. Gældsstyrelsen tilbød i 2018 et forlig og vi accepterede at dele af vores fordringer blev taget ud
af Gældsstyrelsens opgaver til kurs 25, hvilket betød at af en samlet fordringsmasse på ca. kr. 1,96 mio.
modtog vi kr. 0,5 mio. Langt størstedelen var i NK-Spildevand. Restbeløbet er bogført som tab i 2019.
Et nyt varslet inddrivelsessystem PSRM er i færd med at blive idriftsat af Gældsstyrelsen, men der er ikke
stor tiltro til, at det bliver en succes set med forsyningsvirksomhedernes briller, hvorfor der er meget stor
opbakning blandt forsyningsselskaberne, til at overgå til privat inkasso/inddrivelser.
Privat inkasso/inddrivelse
Et stort flertal i Folketinget har 19. december 2019 besluttet ved lovforslag L64a at give sin opbakning til, at
de kommunale forsyninger kan vælge at gøre brug af ”privat inddrivelse”.
Lovforslaget L 64 a, der om nogle dage får sit endelige lovnummer, er udtryk for noget unikt:
•

•

Det er første gang, at Skatteministeriet kan blive forpligtiget til at aflevere inddrivelsesopgaver til
en ikke-myndighed, som dernæst selv kan iværksætte et inkasso-arbejde, der kan ende i
fogedretten.
Det vil være muligt, at lade skyldneren bære de omkostninger, der er forbundet med
inkassoarbejdet. Dette er ikke gængs praksis ved restancer til en offentlig fordringshaver.

Det er dog ikke er helt klart, hvilke omkostninger forsyningen kan vælge at lade skyldneren betale i den
udenretlige fase. Dvs. i den fase, der er mellem forsyningens rykkerproces og fogedretten. Det presser
DANVA på for at få afklaret.
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Loven, som trådte i kraft 1. januar 2020, er resultatet af et mange årigt samarbejde mellem Dansk Energi,
Dansk Fjernvarme, Dansk Affaldsforening og DANVA. Da langt den største andel af restancerne, som i dag
ligger hos Gældsstyrelsen, har relation til de kommunale spildevandsforsyninger, har DANVA været den
naturlige tovholder for dialogen med myndigheder og Folketinget.
Overgang til privat inkasso/inddrivelse
Økonomiafdelingen har deltaget i møder med inkassovirksomheder og advokater, samt i et heldagsseminar
i DANVA omkring lovforslaget og med forskellige private inkassovirksomheder og advokater, som tilbyder at
varetage opgaven. Vi er således i fuld gang med at lave procesbeskrivelsen og systematikken omkring det
daglige arbejde i forbindelse hermed, så der er fuldt overblik over processen og kravene i et fremtidigt
samarbejde.
Da vi samtidig også har tilfælde af ressourcesvage forbrugere, vil vi også udarbejde et
administrationsgrundlag der beskriver retningslinjer og politik for, hvordan en samarbejdspartner skal
agere så vi kan løse inddrivelsesopgaven effektivt, men dog med behørigt hensyn til den enkeltes
økonomiske situation.
Vi anser overgangen til privat inkasso/inddrivelse for det rigtige skridt i forhold til at sikre vores
tilgodehavender fremadrettet og vi vil derfor indgå et samarbejde med en privat aktør – advokatselskab
eller inkassovirksomhed.
I loven er der fastsat d. 1. juli 2020 som sidste frist for at melde sig ud af Gældsstyrelsens
inddrivelsesordning. Dette agter vi dog at gøre snarest muligt.
De nuværende fordringer som er oversendt til Skat vil forblive i Skats inddrivelsesordning og vi håber
således at de får inddrevet så meget som muligt, så vi ikke får et nyt større tab. Der er pr. 2. januar 2020
fordringer på i alt kr. 4,0 mio. i Skat og udvikling bagud i tid ses i det vedlagte bilag.
Sagens bilag
• Fordringer i Skat, pr. 2. januar 2020 - udviklingen
Indstilling
Direktionen indstiller at:
• Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Beslutning
Punktet ændres til et beslutningspunkt.
Bestyrelsen har besluttet, at administrationen må arbejde videre med overgangen til privat inkasso, for at
sikre vores tilgodehavender.
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Punkt 6: Eventuelt
Sagsbehandler: Steen Lindhardt
Sagsfremstilling
Herunder kan intet besluttes, medmindre den samlede bestyrelse vedtager andet eller hvis
bestyrelsesformanden anmoder bestyrelsen om at optage et specifikt punkt til beslutning, alternativt at
samme er besluttet i forbindelse med bestyrelsens godkendelse af dagsordenen i begyndelsen af
bestyrelsesmødet.

Punkt 7: Godkendelse af referat og underskrift
Sagsbehandler: Steen Lindhardt
Sagsfremstilling
Direktøren/referenten oplæser dagsordens enkelte punkter i overskrift og den tilhørende beslutning for
hvert punkt. Herefter godkender bestyrelsen referatet som endeligt og godkendt, ved deres underskrift.
Bestyrelsesmedlemmer, som er fraværende, er pligtig jævnfør Bestyrelsens forretningsorden, efterfølgende
at gennemlæse referatet og underskrive med tilføjelsen ”Læst”.
Sagens bilag
Intet bilag
Indstilling
Direktionen indstiller, at:
Referatet godkendes som gennemgået af direktøren/referenten.
Beslutning
Godkendt.
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