Assens den 21. november 2018

Notat til møde i Miljø, Teknik og Plan-udvalget i Assens Kommune den 3.
december 2018 vedrørende godkendelse af spildevandstakster.
Assens Forsyning A/S´ bestyrelse har den 15. november 2018 vedtaget til takster for 2019, herunder
spildevandstakst på 55,00 kr. (excl. moms).
Nærværende notat redegør for takstændringen og konsekvenserne af takstændringerne for husstande og
virksomheder.

Takstændringer for 2018
Spildevandstakst
Assens Forsyning A/S bestyrelse vedtog i 2017 en forhøjelse af spildevandstaksten i 2018 fra 55,73 kr. i
2017 til 70,34 kr. i 2018 (begge priser incl. moms).
Årsagerne til takststigningen for spildevandstaksten er bl.a.:
•

Separatkloakering
Separatkloakeringen gennemføres dels for at imødekomme øgede oversvømmelsesproblematikker,
som følge af klimaændringerne. Separeringerne vil bevirke, at problemer med oversvømmelse af
kældre løses. Ledningerne dimensioneres til de nuværende krav.
Separering af regnvandet vil reducere mængden af uvedkommende vand i kloaksystemet
væsentligt – både ved direkte at fjerne regnvand, men også ved at reducere indsivning pga. nye og
tætte spildevandsledninger.
Det koster i snit 5-6 kr. (incl. moms). at aflede og rense én m3 vand. Der kommer årligt ca. 3,5 mio.
m3 uvedkommende vand ind i afløbssystemet og på renseanlæggene hvert år. Der er derfor en
driftsbesparelse hvert år, for hver m3 der kan fjernes fra kloaksystemet.

•

Renovering af gamle fælleskloakerede områder
En meget stor andel af de eksisterende fælleskloakker er fra 1950-1960´erne. Disse ledninger er
dels ved gennemførelse af kloak-TV og dels i forbindelse med opgravning i allerede gennemførte
projekter konstateret værende i meget dårlig stand. Ledningerne er således ”modne” til
udskiftning.

•

Knække/nedbringe gældssætningen
Såfremt taksten ikke blev hævet fra 2017-taksten ville gælden konstant vokse, også efter 2026 hvor
investeringerne kan sættes ned.

Taksten blev hævet til den maksimale indtægtsramme (eg. Den økonomiske ramme) således, at
gældssætningen kunne knækkes/nedbringes efter 2026.

•

Investering i afskærende ledninger i forbindelse med etablering af nyt renseanlæg
Der anlægges et nyt renseanlæg der giver mulighed for driftsbesparelser dels pga nedlæggelse af
de 8 eksisterende renseanlæg. Dels er der mulighed for indtægt ved biogasproduktionen.
Driftsbesparelserne forventes at være 5-7 mio. kr. afhængigt af biogasproduktionen.
For at lede alt spildevandet til Assens Renseanlæg skal der etableres et afskærende ledningssystem
der forbinder spildevandet fra alle byerne i kommunen til det nye renseanlæg

•

Ændring af regulering af økonomisk regulering
Fra 2017 er forsyningsselskaber i Danmark blevet omfattet af en ny økonomisk regulering via
ændringer i Vandsektorloven i 2016.
Den nye vandsektorlov fastsætter strammere regulering af forsyningsselskaberne, bl.a. pålægges
alle forsyningsselskaber et generelt effektiviseringskrav på 2 % om året. Dvs. indtægtsrammen
reduceres med 2 % årligt. Herudover kan et individuelt effektiviseringskrav reducere
indtægtsrammen.
Indtægtsrammerne er pt. 2-årige for spildevandsselskaber. Hvis et selskab ikke opkræver den fulde
indtægtsramme inden for den efterfølgende reguleringsperiode bortfalder muligheden for at
opkræve forskellen på indtægtsrammen og den faktisk indtægt.
Der var ”luft” på ca. 12 mio. kr. til fra 2017-taksten til indtægtsrammen, og bestyrelsen besluttede
at opkræve at opkræve forskellen op til indtægtsrammen for at mindske lånefinansieringen.

Rensetakst
Rensetaksten blev i 2018 sænket med 4,88 kr. (excl. moms) ifht 2017-taksten. Dette skyldes, at
indtægtsrammen for Assens Rensning A/S blev reduceret i 2018 pga. udskudte/lave investeringer i
renseanlæg. Da indtægtsrammen sætter den øvre grænse for, hvor meget selskabet kan opkræve var det
nødvendigt at sænke rensetaksten for 2018.
Det skal bemærkes, at rensetaksten er indeholdt i spildevandstaksten.
Bryggeriet Vestfyen benytter i dag det såkaldte justerede betalingsprincip, idet virksomheden har etableret
egen ledning direkte til Assens Renseanlæg. Bryggeriet betaler derfor alene rensetakst i afgift.

Vandtakst
Taksten for rent vand blev ligeledes hævet for 2018 ifht. 2017. Taksten blev hævet med 1,26 kr. pga.
investeringer i nyt vandværk, ny kildeplads samt nye rentvandsledninger, råvandsledninger og sikring af
grundvandet via skovrejsning.

Takstændringer for 2019
Assens Forsyning A/S´ bestyrelse har den 15. november 2018 vedtaget forslag til takster for 2019.
Spildevandstakst
Spildevandstaksten nedsættes fra 70,34 kr. i 2018 til 68,75 kr. i 2019 (incl. moms). Takstnedsættelsen
skyldes både en reducering i indtægtsrammen for 2019, samt en revurdering af anlægsinvesteringerne
efter 2030 og en mindre justering/omprioritering af anlægsinvesteringerne indtil 2030.
Ændringen ligger inden for de forudsætninger der lå til grund for vedtagelsen af 2018-taksten, og der er
derfor med den nuværende takst og forudsætninger fortsat udsigt til en kontinuerlig afvikling af gælden
efter de kommende års større investeringer.
Nedsættelsen i spildevandstaksten vil betyde en besparelse på ca. 222 kr. om året for en husstand med et
forbrug på 140 m3.
For virksomhederne i Assens Kommune vil nedsættelsen i spildevandstaksten ligeledes bevirke en
besparelse i vandafledningsafgiften, afhængigt af vandforbruget.
Effekten af takstændringens på vandafledningen for udvalgte virksomheder ses af bilag 1. Der er forudsat
et vandforbrug som for 2017 for hver af virksomhederne.
Rensetakst
Rensetaksten blev i 2018 som nævnt sænket med 6,10 kr. (incl. moms) ifht 2017-taksten pga. en reduktion i
indtægtsrammen for Assens Rensning A/S pga. forskudte/lave investeringer. Takstændringen medførte et
meget lavt niveau for rensetaksten sammenlignet med tidligere år.
Indtægtsrammen er for 2019 hævet op på niveauet før 2018 pga. investeringer. Taksten for 2019 er fastsat
til 2017 niveau pga.:
•

Investering i renseanlæg der medfører besparelser
Der anlægges et nyt renseanlæg der giver mulighed for driftsbesparelser dels pga nedlæggelse af
de 8 eksisterende renseanlæg. Dels er der mulighed for indtægt ved biogasproduktionen.
Driftsbesparelserne forventes at være 5-7 mio. kr. afhængigt af biogasproduktionen.
Hvis de eksisterende 8 renseanlæg skulle beholdes skal der investeres ca. 250 mio. kr over 5-10 år
for dels at vedligeholde dem men også for at få dem udvidet til den nuværende og fremtidige
belastning.

•

Sikring af mulighed for udvidelse af industrivirksomheder
Assens Renseanlæg, Gummerup Renseanlæg og Å Strand renseanlæg er højt belastet og kan ikke
håndtere udvidelser af virksomheder der betyder øgede spildevandsmængder.
Det nye renseanlæg sikrer at der er plads til udvidelser af industrivirksomheder eller etablering af
nye industrivirksomheder.

Rensetaksten er som nævnt ovenfor indeholdt i spildevandstaksten. Husstande og virksomheder vil derfor
opleve en reduktion i spildevandsafgiften som nævnt ovenfor.
Eneste undtagelse er Bryggeriet Vestfyen, som alene betaler rensetakst, da virksomheden selv har anlagt
og driver egen spildevandsledning frem til Assens Renseanlæg.
Ifht 2018, hvor rensetaksten blev nedsat væsentligt pga en reduktion i indtægtsrammen for Assens
Rensning vil bryggeriet opleve en stigning i vandafledningsafgiften.
Rensetaksten hæves for 2019 til 14,50 kr (excl. moms), hvilket er samme takst som i 2017. Da
trappemodellen (som sikrer større vandforbrugere rabat i vandafledningsafgiften) først i 2018 er fuldt
implementeret vil Bryggeriet Vestfyen i 2019 ifht 2017 opleve en reduktion i vandafledningsbidraget, idet
rabatten pga. trappemodellen nu er øget fra 16 % til 20 %.
Besparelsen i vandafledningsafgift for bryggeriet i 2019 ifht 2018 ses af bilag 1.

Vandtakst
Taksten for rent vand hæves med 0,55 kr ifht. 2018 (incl moms).
Indtægtsrammen for Assens Vandværk A/S er øget for 2019 pga. anlægsinvesteringer, hvilket muliggør en
takststigning. Taksten hæves ikke til rammen, men med 5 %, svarende til 0,55 kr.
Som nævnt ovenfor investeres der pt. og i de kommende år i nyt vandværk, ny kildeplads samt nye
rentvandsledninger, råvandsledninger og sikring af grundvandet via skovrejsning. Takststigningen er med til
at sikre, at investeringerne kan gennemføres, samt sikre en fornuftig gældsafvikling for selskabet.
For husstande der får vand fra Assens By, vil takststigningen svare til en øget udgift til vand på 77 kr. (incl.
moms) om året. Den samlede besparelse for en husstand (ved vandforsyning fra Assens Vandværk) med et
vandforbrug på 140 m3 vil således samlet set opleve en besparelse på 145 kr. (incl. moms) om året.
For Melby-Kærum Vandværk stiger vandtaksten ligeledes 5 %.
Det skal bemærkes, at taksten for Melby Vandværk er lavere end for øvrige forbrugere idet husstande
tilsluttet Melby Kærum Vandværk betaler takst til Melby Kærum Vandværk der vedligeholder
detailledningsnettet i Melby Kærum.

