Bestyrelsesmøde

Ringsted Forsyninger

31. okt 2017

DAGSORDEN FOR FÆLLES BESTYRELSESMØDE I RINGSTED FORSYNINGER A/S
Til bestyrelserne.
Der indkaldes herved til fælles ordinært bestyrelsesmøde i Ringsted Forsyninger A/S
Tirsdag den 31. okt 2017, Bragesvej 18, 4100 Ringsted, kl. 17.30 – 20.00,

Deltagere:
Johnny Dahlgaard, Formand
Per Nørhave, Næstformand
Britta Nielsen, Bestyrelsesmedlem
Kristian Schou, Bestyrelsesmedlem
Niels Conradsen, Bestyrelsesmedlem
Esben Fløytrup, Bestyrelsesmedlem
Solvejg Hvidemose, Bestyrelsesmedlem
Janne Hansen, Direktør
Catharina Schulz, Økonomichef

Selskaber:
Ringsted Forsyning A/S, cvr.nr 29 77 73 73
Ringsted Vand A/S, cvr.nr 31 15 20 54
Ringsted Spildevand A/S, cvr.nr 31 15 20 62
Ringsted Centralrenseanlæg A/S, cvr.nr 33 37 40 46
Ringsted Kraftvarme A/S, cvr.nr 34 08 35 17
Ringsted Fjernvarme A/S, cvr.nr 34 60 97 05

Med følgende Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden og indkaldelse
2. Konstatering af tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsernes beslutningsdygtighed
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3. Revisionsbemærkning

4. Godkendt referat af 30. august 2017 vedlagt.
5. Orientering fra formanden
6. Økonomisk rapportering
-

Vedlagt opfølgning på drift

-

Vedlagt opfølgning på anlæg

7. Godkendelse af budgetter året 2018
Godkendelse
Godkendelse af budgetter, for Ringsted Forsyning A/S, Ringsted Vand A/S, Ringsted Spildevand A/S,
Ringsted Centralrenseanlæg A/S, Ringsted Fjernvarme A/S og Ringsted Kraftvarmeværk A/S.
Budgetterne fremlægges på bestyrelsesmødet.
-

Forbrugertakst for Ringsted Vand A/S – 9,00 kr./m3 ex. moms og grønne afgifter

-

Forbrugertakst for Ringsted Spildevand A/S – 31,53 kr./m3 ex. moms

-

Forbrugertakst for Ringsted Centralrenseanlæg A/S – 9,03 kr./m3 ex. moms

-

Forbrugertakst for Ringsted Fjernvarme A/S – 362,33 kr./MWh ex. moms

Ovenstående takster for vandselskaberne er på baggrund af udmeldte økonomiske rammer for
-

Ringsted Vand 2018/2019 (Statusopgørelse 2018-2019)

-

Ringsted Spildevand 2018/2019

-

Ringsted Centralrenseanlæg 2018/2019

Bestyrelserne er tidligere forelagt den nye regulering 1. nov 2016 ved selskabernes revisor E&Y,
desuden i behandlingen af budget 2017 fået forelagt: Notat: Økonomisk regulering for
vandselskaberne jf Vandsektorlov 2 – 2016.
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Der er ikke sket ændringer i forhold til reguleringen andet end på det generelle effektiviseringskrav
på anlægsinvesteringer hvor, effektiviseringsprocenten er steget fra 0,91% til 1,77%. I tillæg til
budgetbehandlingen er vedhæftet Notat Økonomisk regulering for Vandselskaberne jf.
Vandsektorlov 2 – 31. okt 2017.
I tillæg til behandlingen af budgettet for Ringsted Kraftvarmeværk A/S skal det bemærkes, at der
med udgangen af 2017 sker indfrielse af anlægslånet optaget i sin tid i forbindelse med købet af
værket. Ovenstående er drøftet med selskabets revisor E&Y, som anbefaler indfrielsen grundet stor
likviditet. Restgæld ultimo 2017 13,95 mio. kr., indfrielse ca. 14,8 mio. kr., se bilag.
Af nedenstående tabel fremgår takstens udvikling fra år 2017 til 2018, i taksten for Ringsted
Spildevand og Ringsted Centralrenseanlæg er der indarbejdet en trappe som i 2018 er fuldt ud
implementeret over en 4-årig årrække jf. vandsektorloven.

For en almindelig husstand med et årligt forbrug på 120 m3 – medfører dette en samlet fald på
309,00 kr. incl. moms.

Forbrugeroplevet
Budgettakst 2018

2017 kr/m3

2018 kr/m3
fald ex. moms m3

Ringsted Vand A/S

8,49

9,00

0,51

100.000 - 200.000 m3

6,05

6,50

> 200.000 m3

3,42

3,75

Ringsted Spildevand A/S

34,34

31,53

> 500 M3

28,88

25,23

Ringsted Centralrenseanlæg A/S

8,79

9,03

0,24

> 500 m3

7,38

7,22

-2,06

2017 kr/MWh

2018 kr/MWh

-2,81

Forbrugeroplevet
Budgettakst 2018

stigning
Ringsted Fjernvarme A/S

Indstilling
Direktøren indstiller at

362,33

362,33

0
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budgetterne for ovenstående Selskaber godkendes af bestyrelserne, at takster i forbindelse
hermed oversendes til principgodkendelse i Ringsted Byråd.

-

der for Ringsted Kraftvarmeværk sker en indfrielse af anlægslånet ultimo 2017, optaget til
købet af produktionsanlægget, grundet stor likviditet, på ca. 14,8 mio kr.

8. Kloaksanering af Bøllingsvej 31-33 og Nørregade 26-30.
Godkendelse
Indledning:
For et par ejendomme med adresser til både Nørregade og Bøllingsvej ønskes separatkloakeringen
udført nu pga. vedvarende problemer med rotter.

Sagsfremstilling
Ved en samling af ejendomme med adresser til både Nørregade og Bøllingsvej var det ikke muligt at
gennemføre de nødvendige aftaler om placering af ledninger da etape 3 - Teglovnsvej blev
separatkloakeret i 2014.
Ejendommene er placeret i overgangen mellem etape 3 og etape 8 i spildevandstillæg 16, og var
planlagt gennemført med etape 8 i 2018, men gennemførelsen af Torveprojektet har betydet lidt
ændringer i etapeplanerne for sanering i midtbyen og i 2018 saneres i Nørregade.
Af trafikale årsager kan saneringen på Bøllingsvej ikke gennemføres samtidig.
Ejendommene med adresser til både Nørregade og Bøllingsvej har gennem lang tid haft problemer
med rotter, og nu kan der aftales med grundejerne at der separeres så hurtigt som muligt.
Ringsted Spildevand ønsker derfor at igangsætte et delprojektet.

Høring
De offentlige ledninger krydser privat ejendom, og der har været kontakt til grundejer, som er
interesseret i at ledningerne lægges nu.

Økonomi
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Udgiften til delprojektet forventes at være 800.000 kr. Da der på saneringsprojektet på
Dagmarsgade ikke anvendes det fulde beløb i 2017 vil igangsætning af ovennævnte ikke have
budgetmæssige konsekvenser.

Tidsplan
Arbejdet forventes udført med det samme, og der kan følges op på tilslutninger af de enkelte
ejendomme umiddelbart herefter, da spildevandsplanen siger separering i 2014.

Indstilling
Direktøren indstiller at kr. 0,8 mio bevilliges til sanering af Bøllingsvej nr.31-33 og Nørregade 26-30
samt at arbejdet igangsættes med det samme.

9. Afledningsbidrag for indsamlet og genanvendt regnvand
Orientering
Sagsfremstilling:
Nuværende praksis i Ringsted Spildevand A/S: der betales ikke for opsamlet og genanvendt
regnvand benyttet til toiletskyl og tøjvask.
Da der er forespørgsler på mulighed for benyttelse af opsamlet regnvand til toiletskyl og tøjvask
(ca. 40% af vandforbruget), er det nødvendigt at få fastlagt en praksis.
Af betalingsvedtægten fremgår:
I det omfang, der afledes spildevand eller vand, der kan sidestilles med spildevand til Ringsted
Spildevandsforsynings spildevandsanlæg uden at der har været et vandforbrug, betales også
vandafledningsbidrag for afledningen af dette vand. Dette gælder f.eks. genbrugt regnvand,
spildevand, der fremkommer ved en virksomheds fabrikationsproces, vand fra afværgepumpninger
og perkolat fra lossepladser og som tillades tilledt Ringsted Spildevandsforsynings
spildevandsanlæg.
”Fritagelse for eller nedsættelse af vandafledningsbidraget kan særligt komme på tale, når
miljømæssige hensyn taler herfor, herunder hvis genanvendelsen af regnvand kan reducere den

Bestyrelsesmøde

Ringsted Forsyninger

31. okt 2017

hydrauliske belastning på kloaksystemet og renseanlægget, eller hvis der i kommunen er et særligt
behov for beskyttelse af grundvandsressourcerne.”
Vi har hidtil ikke opkrævet vandafledningsbidrag for disse anlæg, det vurderes, at der er ca. en
håndfuld ejendomme. Grundet forespørgsler på genanvendt regnvand, skal det sikres, at der
opsættes en bi-måler til brug for afregning af spildevandet.
Ved tidligere forespørgsler om etablering af et system til genbrug af regnvand, har praksis været, at
der kræves bi-måler til mulig afregning. Det vil sandsynligvis være nyere huse, eller total
ombygninger, da det vil være dyrt og besværligt at etablere i eksisterende huse.
Ny praksis, vi gør som vi skriver i betalingsvedtægten:
Alle ejendomme, som etablerer anlæg til genbrug af regnvand, til toiletskyl og tøjvask, skal betale
for rensningen og transport af vandet, da det belaster både spildevandsledninger/pumpestationer
samt renseanlæg.
I Ringsted Kommune, er der ikke mulighed for at nedsive det regnvand, som ikke kan genbruges,
hvorfor der skal være overløb til regnvands- eller fællesledningen (anlægget skal være der uanset).
Reglen gælder, i øvrigt, også på landet, hvor der skal opkræves statsafgift af genbrugt regnvand til
toiletskyl og tøjvask.
Da der er en stigning i antallet af forespørgsler om genbrug af regnvand til toiletskyl og tøjvask
fremhæves reglerne på vores hjemmeside, således de fremgår klart.

Direktøren indstiller at orienteringen tages til efterretning

10. Eventuelt
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11. Kommunikation
Åben

Underskrifter:

Johnny Dahlgaard

Per Nørhave

Bestyrelsesformand

Næstformand

Britta Nielsen

Kristian Schou

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Niels Conradsen

Solvejg Hvidemose

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Esben Fløytrup
Bestyrelsesmedlem

Janne Hansen
Direktør

