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Vandsektoren vinder sag
mod SKAT i Højesteret
8. november 2018 gav Højesteret vandselskaberne medhold i en
sag mod Skatteministeriet om skat på vand for milliarder af kroner.
Vandselskaberne havde stævnet staten i det, der beløbsmæssigt
er historiens største skattesag.
Sagen handler om den skattemæssige værdisætning af vandselskaber og kunne være endt med en regning på op til 36 mia. kr. i
ekstra skat til danskerne. DANVA og Danske Vandværker har derfor siden 2011 sammen kæmpet på vegne af deres medlemmer og
i sidste ende vandkunderne.
NK-Forsynings kunder slipper for ekstraregning
For en almindelig husstand med et årsforbrug på 110 m3 betyder
dommen, at de slipper for en ekstra opkrævning i omegnen af
3.800 kr. på spildevand og 1.300 kr. på vand, som de over en årrække skulle have betalt, hvis NK-Forsyning skulle betale den beregnede skat, som sammenlagt andrager 117 mio. kr.
Administrerende direktør i NK-Forsyning, Steen Lindhardt, er derfor meget tilfreds med dommen. Han udtaler:
”Det er meget positivt for hele vandbranchen og de danske forbrugere, at Højesteret
har underkendt SKAT’s praksis. Der er brugt
mange penge på eksterne revisor, advokater og ikke mindst egne interne ressourcer
på at nå til dette resultat. Det er derfor en
stor sejr, at alle slipper for en ekstra skat på
deres vandregning, men dog sørgeligt, at
SKAT ikke har fulgt de grundliggende idéer
og tanker fra politikerne, så vi havde sparet de unødvendige, føromtalte omkostninger. Drikkevand må og skal ikke brandbeskattes!”
Læs mere om skattesagen på vores hjemmeside –
www.nk-forsyning.dk.

Takster 2019
Næstved Byråd har godkendt NK-Forsynings takster for 2019. Det indebærer,
at en almindelig familie, der både får drikkevand fra et af NK-Forsynings
vandværker og afleder deres spildevand til forsyningsselskabets rensningsanlæg, kommer til at opleve en takststigning på ca. 30 kr. pr. måned.
Takststigningerne er inden for de godkendte indtægtsrammer, og vi har besluttet at gennemføre dem for at mindske lånebehovet og dermed udvise rettidig omhu.
Prisen for vand stiger med 72 øre til 17,55 kr. pr. kubikmeter. Samtidig stiger den faste målerafgift med 13,35 kr. til 902,83 kr.
Spildevandsafgiften stiger med 2,21 kr. til 55,25 kr. pr. kubikmeter. Samtidig stiger det faste bidrag pr. stik med 27,54 kr. til 778,44 kr.
En typisk familie i en almindelig husstand har i gennemsnit et forbrug på ca.
110 kubikmeter pr. år.

Bred politisk aftale om
vandsektoren
Et bredt flertal i Folketinget har indgået en aftale om at fremtidssikre vandsektoren til gavn for forbrugere, virksomheder
og samfundet. Aftalen betyder bl.a., at forsyningsselskaberne
får bedre mulighed for at investere i rent drikkevand og sikker
håndtering af spildevand. Dog skal forsyningsselskaberne opfylde endnu skrappere krav til effektivisering end de allerede gældende.
Den nye aftale blev offentliggjort 22. november 2018 af energi,
forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V). Og han kaldte ved den lejlighed ’En god dag for danske vandforbrugere’.
Aftalen giver sektoren flere penge til at
levere rent drikkevand og et styrket fokus
på miljø, klima og teknologiudvikling. Men
samtidig indføres der et loft over forsyningsselskabernes opkrævning af finansieringsomkostninger hos forbrugerne. Til
gengæld får selskaberne bedre mulighed
for at lånefinansiere deres investeringer.

dig udtrykker aftaleparterne tilfredshed med, at Højesteret har
givet vandselskaberne medhold i, at SKAT ikke har fulgt de politiske intentioner bag Vandsektorloven.
”Så det er som udgangspunkt en god aftale,” udtaler adm. direktør Steen Lindhardt, NK-Forsyning. ”Dog tilskynder aftalen
til låneoptagelse i forbindelse med forsyningsselskabernes anlægsprojekter, og det bekymrer mig en smule. Set med mine
øjne er risikoen nemlig, at en øget gældsætning af sektoren i
sidste ende vil kunne føre til – ja netop, at forsyningsselskaberne kan blive objekter for privatisering og overtagelse af eksterne
investorer.”

Endvidere fastholdes det hidtidige hvile-i-sig-selv-princip, hvilket er lidt af en
kovending fra regeringens side. Tidligere
støttede regeringen nemlig op bag et forslag om at åbne op for private investorer
i forsyningsselskaberne. Men nu er der
opbakning til forbrugerejerskabet. Samti-

Ny organisation er nu helt på plads
NK-Forsyning gennemførte tidligere på året en ændring af organisationen med det formål at styrke den tværgående opgaveløsning og strømline ledelsesstrukturen.

fælles ressourcer udnyttes tværgående. Samtidig ønsker forsyningsselskabet at undgå ’silo-tankegange/handlinger’ og suboptimering i egen afdeling.

”Såvel forsyningsbranchen som helhed og NK-Forsyning som
virksomhed står over for betydelige udfordringer. Derfor er der
behov for at foretage strategiske justeringer, så vi er rustet til at
udnytte ressourcerne bedre,” udtalte bestyrelsesformand Niels
True dengang.

Efter ansættelse af Peder Hansen, der tiltrådte som driftsleder
i el pr. 1. oktober, er den nye organisationsstruktur nu faldet helt
på plads. Den består foruden Peder Hansen af Martin Pedersen,
der er driftsleder for spildevand, og Steen Rasmussen – driftsleder for vand. Karina Sommer er administrationschef. Og direktionen består af Steen Lindhardt som adm. direktør for alle selskaber i forsyningskoncernen, samt Peter Hougaard som projekt- og
udviklingsdirektør.

Med den nye organisationsstruktur ønsker NK-Forsyning bl.a.
at sætte fokus på forsyningsselskabet som én virksomhed, hvor

Driftsleder i el
på udfordrende
mission
Peder Hansen er pr. 1. oktober 2018 ansat som driftsleder i
NKE-Elnet. Peder Hansen er 51 år og har en baggrund som
autoriseret elinstallatør. Han kommer fra en stilling i Center
for ejendomme i Region Hovedstaden som drifts- og fagansvarlig for driftsområde Amager og Hvidovre Hospital.
”Jeg syntes, at stillingsopslaget lød meget interessant, og
da jeg i forvejen kommer fra Næstved og også bor i byen, var
det nærliggende at søge jobbet, selvom jeg også var superglad for mit gamle job,” fortæller Peder Hansen.
”En af de mest spændende udfordringer ved mit nye job har
været – og er fortsat – at sætte mig ind i de mange regulativer, der gælder for el-området, som er noget af det mest
gennemregulerede, jeg nogensinde har oplevet.”
”En anden interessant udfordring bliver at forudsige, hvordan vi bedst får vedligeholdt vores forsyningsnet i form af
bl.a. kabler og transformatorer. Her gælder det om at have
så korte nedtider på forsyningsnettet som muligt, samtidig
med det skal være til den rigtige pris. Det er de to vigtigste
parametre, vi bliver målt på. Her skal tages værktøjer som
Asset Managemet i brug, en opgave jeg ser frem til at komme i gang med.”
Peder Hansen

Tilbyder kommunen bro over den gamle Suså
NK-Forsyning tilbyder nu Næstved Kommune en fast forbindelse over den gamle Suså på det sted, hvor forsyningsselskabet
i øjeblikket har etableret en midlertidig dæmning. Dæmningen
er opført i forbindelse med anlægget af den såkaldte omfartsvej
for spildevand. Omfartsvejen skal medvirke til at klimasikre det
centrale Næstved, hvor kloaknettet har svært ved at følge med
når himlen åbner sine sluser og sender monsterregn ned over
byen, hvilket sker hyppigere og hyppigere.
Peter Hougaard, der er udviklings- og projektdirektør i NK-Forsyning oplyser til Sjællandske, at forsyningsselskabet i øjeblikket er ved at udarbejde et skitseforslag til en gang- og cykelbro,
der helt eller delvist kan erstatte den midlertidige dæmning, når

omfartsvejen for spildevand er færdig i løbet af
2020.
En bro vil gøre det muligt for små både og
kajakker at sejle op
ad den gamle Suså
samtidig med, at
der bliver skabt en
herlig smutvej for
gående og cyklende fra Appenæs til Ydernæs. Alternativt vil
den midlertidige dæmning blive fjernet helt.

Nyt lys over land og by
2.300 udtjente vejlys skal udskiftes i 2019 og 2020
NK-Service går i 2019 i gang med at udskifte lysstofrørene i næsten 2.300 vejlys-armaturer rundt omkring i kommunen med
moderne LED-lysteknologi. Næstved byråd har netop bevilget
12,4 mio. kr. til projektet, der kommer til at strække sig over hele
2019 og ind i 2020.
Hovedparten af de armaturer, som skal udskiftes, findes inden for
bygrænsen i Næstved. Men der er også større klumper i Fuglebjerg, Glumsø, Herlufmagle, Hoilmegaard og Karrebæksminde.
Langt de fleste af armaturerne har mere end 30 år på bagen og
er både ineffektive og energikrævende. Beregninger viser, at der
kan opnås væsentlige besparelser ved at udskifte de aldrende
vejlys til armaturer med LED-belysning. Alene den årlige energibesparelse vil således kunne finansiere hele investeringen.
Herudover vil energibesparelsen også bidrage positivt til kommunens CO2-regnskab.
Borgerønsker imødekommes
I forbindelse med godkendelse af en langsigtet belysningsplan
for Næstved Kommune besluttede Teknisk Udvalg for et år siden
at give borgere i kommunen mulighed for at påvirke planen ved
at forespørge lokalråd, bylaug og andre borgergrupper om ønsker til belysningen.
Der indkom 108 borgerønsker vedrørende vejbelysning. Nogle
af ønskerne omhandler renovering af eksisterende vejbelysning,
som allerede er indeholdt i ovennævnte udskiftning af 2.300 vejlys. De resterende borgerønsker er efterfølgende blevet prioriteret i forhold til, hvor man får mest tryghed og trafiksikkerhed for
flest mulige borgere i forhold til udgifterne. Og nu har Kommunen bevilget 4,7 mio. kr. til foreløbig 7 konkrete projekter, som
sættes i værk i 2019.
Der er kommet mange ønsker vedrørende belysning på stien
langs Rønnebækken. Her har Kommunen foreløbig bevilget penge til at udarbejde et belysningsprojekt for stien, som herefter
skal forelægges Teknisk Udvalg til endelig beslutning.
Der er desuden indkommet ønsker vedrørende belysning på Tappernøje Aktivitetspark og Multibanen i Fuglebjerg, hvor Kommunen også har bevilget penge til udarbejdelse af et mere konkret
belysningsprojekt. Herudover er der bevilget 2,0 mio. kr. til realisering af en lille snes prioritet 1-borgerønsker.
Endelig har Kommunen bevilget 2,25 mio. kr. til renoveringsprojekter seks steder i kommunen ud over de allerede planlagte
renoveringer af vejlys. Heraf udføres foreløbig tre projekter i Mogenstrup, Brøderup og Everdrup.

