Baggrund
Med baggrund i mandatet der blev givet på generalforsamlingen den 29. marts 2017, indstiller bestyrelsen
at Gevninge Vandværk fusionerer med MidtSjællands Vandforsyning, med MidtSjællands Vandforsyning
som det fortsættende selskab.
Baggrunden herfor er, at der stilles stadig større krav fra myndighederne til indretning og drift af
vandværker, uddannelse af driftspersonale, vanskeligheder med at rekruttere kandidater til
bestyrelsesarbejdet samt at bestyrelsesarbejdet er blevet meget tidskrævende.

Hvorfor MSV og ikke Fors?
Siden 1. april 2018 er drift og administration af Gevninge Vandværk blevet varetaget af Thomas Stokholm
og Niels Grann, som er henholdsvis formand og kasserer i MidtSjællands Vandforsyning.
Forbrugereje er en attraktiv ejerskabsform, fordi den er demokratisk. Med forbrugereje er det fællesskabet,
der har indflydelse på vandet, og en bestyrelse der er direkte folkevalgt.
Det giver direkte indflydelse at andelshaverne på generalforsamlingen er i direkte dialog med bestyrelsen
og er med til at sætte dagsordenen for selskabet. Demokrati kræver deltagelse og vælger man at møde op,
har man væsentlig større indflydelser end sin ejerandel.
I Fors er det meste af bestyrelsen indirekte valgt, da det er de respektive kommunalbestyrelser der vælger,
hvem der skal sidde i bestyrelsen for Fors.
Hvis stoploven, som gør det uinteressant for kommuner at sælge forsyningsvirksomheder, bliver fjernet, er
der en risiko for, at det er globale kapitalfonde som f.eks. Goldman-Sachs der kommer til at eje dansk
vandforsyning.
I de lande, hvor man har solgt vandforsyningen til private investorer, har man flere steder købt dem tilbage
på offentlige hænder, da forsyningssikkerhed og vandkvalitet blev nedprioriteret ift. afkast.

HOFORs nye vandværk i Gevninge
MidtSjællands Vandforsyning forpligter sig til i positiv ånd at informere om fordele og ulemper ved
blødgjort vand, samt afholde en afstemning blandt andelshaverne i forsyningsområdet ”Gevninge” om
overgang til blødgjort vand.
Er afstemningen positiv for at få blødgjort vand fra HOFOR, forpligter MidtSjællands Vandforsyning sig til at
gennemføre dette.
Afviger købsprisen for blødgjort vand fra den normale m3 pris for MidtSjællands Vandforsyning, vil dette
medføre at forbrugerne i forsyningsområdet ”Gevninge” skal betale den særlige HOFOR pris.

Særligt for vandselskaber hvis årlige solgte vandmængde kommer over 200.000 m3
Et vandselskab, der ikke tidligere har været omfattet af den økonomiske regulering, bliver omfattet heraf,
hvis vandselskabet i to på hinanden følgende år har haft en årlig debiteret vandmængde på over 200.000
m3 og under 800.000 m3. Vandselskabet skal anmelde dette til Forsyningssekretariatet senest den 1. marts i
det efterfølgende år. Vandselskabet skal herefter som udgangspunkt indberette til de økonomiske rammer
og have fastsat en regnskabsmæssig kontrolramme.
Hvis det pågældende vandselskab imidlertid i samme ombæring anmoder om at udtræde af den
økonomiske regulering, og Forsyningssekretariatet kan imødekomme anmodningen, skal vandselskabet
ikke indberette til de økonomiske rammer.
En beslutning om samtidig at udtræde af den økonomiske regulering skal træffes af vandselskabets
forbrugere efter de regler, som gælder for en ændring af vandselskabets vedtægter.
Bestyrelsen for MidtSjællands Vandforsyning vil således i januar/februar 2023, fremsætte forslag om at
udtræde af den økonomiske regulering.

Bestyrelsernes anbefaling
Bestyrelserne i Gevninge Vandværk og MidtSjællands Vandforsyning vurderer på baggrund af nøgletallene,
at de 2 vandværker/vandforsyninger er økonomisk ligeværdige, hvorfor der ikke er grundlag for en
økonomisk udligning ifm. sammenlægningen.
Med denne fusion, får andelshaverne en endnu stærkere vandforsyning med større økonomisk robusthed,
uden at det bliver dyre for den enkelte forbrugere. Dette er nødvendigt for at imødegå de stadig større krav
fra myndighederne til indretning og drift af vandværker samt uddannelse af driftspersonale.
Med flere andelshavere, forventes det også at være nemmere at rekruttere kandidater til bestyrelsesarbejdet.

Nøgletals sammenligning 2019
Nøgletal i alt

Gevninge

MidtSjælland

829

1.066

Længde på ledningsnet

19 km

37 km

Antal boringer

2 stk.

6 stk.

Antal værker

2 stk.

2 stk.

90.894 m3

123.657 m3

23

35

Forbruger pr. boring

415

178

Forbrugere pr. værk

415

533

Produktionsomk. u/afskriv.

-275

-126

Distributionsomk. u/afskriv.

-292

-133

Administrationsomkostninger

-248

-322

Andre driftsindtægter

43

50

Finansielle poster

4

12

Omk. i alt u/afskriv. pr. forbruger

-815

-581

Afskrivninger

-340

-570

-1.156

-1.151

402.000

958.720

485

899

3.075.000

2.892.000

3.709

2.713

Anlægsgæld i alt

0

3.585.500

Anlægsgæld pr. forbruger

0

3.364

Antal andelshavere

Årligt salg

Nøgletal pr. forbruger
Meter forsyningsledning pr. forbruger

Nøgletal pr. forbruger

Omk. i alt m/afskriv. pr. forbruger

Likviditetsoverskud i alt
Likviditetsoverskud pr. forbruger

Netto-likviditet i alt
Netto-likviditet pr. forbruger

Restløbetid

Overdækning/Egenkapital i alt
Overdækning/Egenkapital pr. forbruger

2022/2027

7.247.000

14.138.000

8.742

13.263

