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Vandværker taber skattesag
om 36 mia. men anker
nu til Højesteret
De danske vandselskaber har tabt en principiel sag til Skat i Østre
Landsret. Der er tale om landets hidtil største skattesag, som
samlet set potentielt kan udløse en ekstraregning til forbrugerne
på helt op til 36 mia. kr. Der var dog ikke enighed blandt dommerne, og blandt andet derfor har den samlede vandsektor med
brancheforeningerne DANVA og Danske Vandværker i spidsen besluttet at anke sagen til Højesteret.
”Med den afsagte dom modarbejder skattelovgivningen de politiske intentioner i Vandsektorloven ved at gøre vandet meget dyrere for forbrugerne. Det giver ingen mening. Derfor er det vigtigt at
få prøvet sagen ved Højesteret,” udtaler Steen Lindhardt, der er
adm. direktør i NK-Forsyning.
”Ét af målene med Vandsektorloven var oprindeligt, at den skulle sikre forbrugerne lavest mulige priser og vandselskaberne de
bedst mulige rammer. Af lovbemærkningerne til Vandsektorloven
2009 fremgår det, at vandselskabernes skattebetaling på lang
sigt forventes at være i størrelsesordenen 100 mio. kr. årligt”.
”DANVA og Danske Vandværker kan dog konstatere, at dét beløb

allerede er overskredet flere gange.
Og efter Skats egne beregninger vil
den metode, som man henholder sig
til, indebære at vandprisen over tid stiger med svimlende 36 mia. kr.”
Steen Lindhardt kan ikke på nuværende tidspunkt sige, hvad dommen
kommer til at betyde for den enkelte
forbruger i NK-Forsynings markedsområde. Meget vil afhænge af, hvordan anken til Højesteret falder ud. Og med mindre sagen forinden
afgøres politisk, vil der formentlig gå 2-3 år inden sagen er endeligt afgjort.
”Vi kæmper imidlertid sammen med den samlede vandsektor for
også i fremtiden at kunne holde vandpriserne så lave som mulige,” understreger Steen Lindhardt.
Du kan læse mere om skattesagen på vores hjemmeside ved at
klikke på linket her

Niels True, nytiltrådt formand for NK-Forsyning, i hjemmet på
Sølperupvej ved Tappernøje, hvor billederne på væggen bag
ham vidner om familiens store, fælles interesse for heste
og ridesport.

Bestyrelsen skal holde fingrene
væk fra den daglige drift
Niels True, nytiltrådt bestyrelsesformand i NK-Forsyning, taler ud om sit syn på
bestyrelsens rolle i forsyningsselskabet
”Vi er en helt ny bestyrelse, som først skal lære hvad NK-Forsyning er og sætte os ind i lovgivningen, der påvirker driften. Vi er
allerede blevet tæppebombet med information, og de nærmest
forestående opgaver, der er ret bundne, drejer sig om aflæggelse
af regnskab samt den årlige generalforsamling. Derefter skal vi i
gang med en dialog med vores ejer – Næstved Kommune – omkring revision af ejerstrategien, idet den nuværende er fra 2011.

Når ejerstrategien er på plads, skal vi i bestyrelsen se på visionen
for NK-Forsyning for at se, om den nuværende er god nok eller
skal revurderes på nogle områder.”
Sådan siger Niels True, der efter kommunalvalget i november
2017 er tiltrådt som ny formand for bestyrelsen i NK-Forsyning
og de selskaber, som indgår i forsyningskoncernen.

Den nytiltrådte formand mener, at bestyrelsen skal holde fingrene væk fra den daglige drift og holde sig til overordnede og
strategiske beslutninger.
”Vi skal have fokus på forsyningssikkerhed, og det skal være helt
centralt for selskabernes virke. Vi skal være effektive i kommunikationen med kunder og borgere i kommunen, ikke mindst når vi
forstyrrer ved at opgrave veje og fortove m.v. Og så skal vi have
stabile og tilpas lave takster.”
Meget reguleret marked
”NK-Forsyning opererer i et meget reguleret marked med stramme økonomiske rammer for, hvad vi må opkræve hos forbrugerne. Derfor skal der ske en skarp prioritering af, hvad pengene
skal gå til. Først og fremmest drift og vedligehold af vores anlæg
med fokus på netop høj forsyningssikkerhed og minimering af
omkostninger.”
”Men vi skal også tage højde for udefrakommende faktorer. Fx
er der nu igen fart på udstykninger af nye parceller, og så skal
NK-Forsyning på banen med kloakering og vandforsyning. Og
måske kræver det en ny hovedledning. Men vi har kun den samme indtægtsramme, som må opkræves. Det forstærker kravet til
benhård prioritering.”
Forsyningsstrategi
Står det til Niels True kommer det imidlertid ikke på tale at sælge forsyningen til eksterne investorer, således som det bl.a. har
været på tale i et oplæg til en ny forsyningsstrategi fremsat af
regeringen.
”Jeg tror på, at kommunerne fortsat skal eje forsyningsselskaberne i fremtiden. Det kan måske synes lidt underligt, når man

tager mit liberale ståsted i betragtning, hvor privatisering ikke er
et fy-ord. Men forsyningsområdet er et vigtigt område,
som man skal være påpasselig med at sælge ud af kommunen,”
pointerer formanden.
Veldrevne virksomheder
”NK-Forsyning og underselskaberne er veldrevne virksomheder.
Det skal de også være i fremtiden. Og specielt i en periode med
høj beskæftigelse er det vigtigt at være en attraktiv arbejdsplads,
så vi også i fremtiden kan tiltrække nye medarbejdere. Derfor er
det også vigtigt at profilere virksomheden udadtil. Når det er
sagt, vil jeg dog ikke tage initiativ til, at NK-Forsyning skal tegne
nye sponsorater. Der foreligger nu aftaler med Arena Næstved
samt 9 selvejende haller, og de aftaler får lov til at løbe ud.”
Bonderøven 2.0
Når Niels True ikke er på arbejde eller passer sine hverv i byrådet
og NK-Forsyning, så er han og familien optaget af livet på gården,
som Niels True overtog i 2006 fra sine forældre og flyttede til
Tappernøje fra Præstø. Hovedparten af de 23 ha landbrugsjord,
som hører til ejendommen er bortforpagtet, men en mindre del
driver familien selv. Det foregår dog ikke på helt så gammeldags
vis, som vi kender det fra TV-serien om Frank Erichsen. Derfor
kalder Niels sig selv for ’Bonderøven 2.0’.
”Hele familien interesserer sig for heste og ridesport,” fortæller
Niels True. ”Ikke at jeg selv rider, men det gør børnene, og sønnen håber på en gang at blive professionel berider. Vi har i alt 6
heste af racerne New Forest og Dansk Sports pony, som vi driver
en smule avl med på hobbyplan. Og jeg er selv dommer i Dansk
Rideforbund og medlem af diverse bestyrelser under forbundet,”
slutter Niels True.

Kort om Niels True
• 50 år.
• Bor på en gård lidt uden for Tappernøje.
• Gift med Tina på snart 21. år.
• Far til Mathilde på 24, der læser nordisk sprog og litteratur på Aarhus Universitet, og Viktor på 15, der går i 9. klasse
på Fladsåskolen i Mogenstrup.
• Medlem af Næstved Byråd for Venstre, 2. periode.
• Har tidligere været medlem af Præstø Byråd fra 2002 og frem til kommunesammenlægningen i 2006.
• Tidligere medlem af bestyrelsen for SEAS-NVE i perioden, hvor selskaberne blev fusioneret og elmarkedet blev
givet frit.
• Tiltræder snart som medlem af repræsentantskabet for SEAS-NVE, udpeget af Næstved Kommune.
• Ansat i Nykredit på nu 19. år som IT-arkitekt.

Utraditionelt makkerskab
Carina Sie og Verner Dan Petersen bruger aftner og weekender på at stemme dørklokker
der en restpulje, som enten
ikke havde været at træffe,
eller hvor installationen af
andre årsager ikke havde
kunnet gennemføres,” forklarer Carina Sie.

Carina Sie er normalt ansat i NK-Forsynings administration på
Ærøvej, hvor hun har med afregninger at gøre. Verner Dan Petersen arbejder i NK-Vand, hvor han tager sig af ’alt muligt, der har
med vandmålere at gøre, udtagning af vandprøver, skylninger
m.v’. Endvidere er han ansvarlig for vandselskabets lager.
Men lige for tiden danner de to et lidt utraditionelt makkerpar
med henblik på at få de sidste udskiftninger af i alt ca. 15.000
vandmålere på plads. Det drejer sig om ca. 750 husstande, der
ikke har været at træffe, da montører fra firmaet Intego i 2017 var
hyret ind til at udskifte vandmålerne hos NK-Vands kunder, der
omfatter ca. 40.000 forbrugere. De nye målere er såkaldte intelligente vandmålere, der kan aflæses trådløst. De nye vandmålere har også indbygget lækageovervågning, hvormed vandspild
meget hurtigt kan opdages.
”Udskiftningen af vandmålerne skulle egentlig have været gennemført i 2017, men da Intego afsluttede deres entreprise, var

Dødsfald
NK-Forsyning har med beklagelse modtaget underretning
om, at John Lauritzen er gået bort, kun 67 år gammel.
Det tidligere socialdemokratiske byrådsmedlem gennem
seks byrådsperioder i Holmegård og senere Næstved byråd
var formand for bestyrelsen i NK-Forsyning i den foregående
byrådsperiode fra 2013-2017. Og han var en til tider ganske
farverig en af slagsen med sin helt egen retorik og humor.
Æret være John Lauritzens minde.

”Det er dem, vi nu prøver
at få fat i. I første omgang
tager vi – og det er typisk
mig – kontakt til kunderne
via telefon, mail eller breve. Men hvis vi ikke kan få
fat i kunderne, tager vi ud
og stemmer dørklokker.
Det går faktisk ret godt. I
hvert fald er restpuljen nu
barberet ned til ca. halvdelen. Og vi har en lønlig forhåbning om
at blive færdige omkring 1. maj.”
For at træffe folk hjemme har det været nødvendigt at tage både
aftener og weekender i brug. Derfor sniger den ugentlige arbejdstid sig i øjeblikket nogle gange op på omkring 50-55 timer
for Carina og Verner.
”Når vi er ude hos kunderne, tager jeg mig af selve udskiftningen
af målerne, mens Carina ordner papirarbejdet samt registrerer
målerskiftet på kunden i systemet,” siger Verner Dan Petersen.
”Nogle gange bliver folk lidt overraskede, når vi pludselig banker på midt i aftensmaden eller søndag formiddag. Men de fleste
tager det meget pænt. I praksis tager hele operationen kun omkring 15 minutter, hvis udskiftningen er lige til at gå til. Det er det
med at ramme et tidspunkt, hvor folk er hjemme, der tager tid.”

