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Tilslutningsbidrag fra Apple

På bestyrelsesmøde den 18. november 2016 blev bestyrelsen under sag nr. 31, Budgetopfølgninger pr. 30. september 2016, informeret om, at der i såvel drikkevandsforsyningen som spildevandsforsyningen ville komme ekstraordinært store indtægter vedrørende tilslutningsbidrag
fra Apples grund i Foulum. I sagen er det for spildevandsforsyningen nævnt, at et evt. forøget
tilslutningsbidrag ville blive anvendt til investeringer.
På mødet blev der endvidere informeret om de reguleringsmæssige konsekvenser af indtægterne set i forhold til prislofterne for 2016 og de beregnede indtægtsrammer for 2017 efter den
nye regulering inden for vandsektoren.
Efter mødet har vi modtaget udkast til indtægtsrammerne for 2017 i høring, og de afviger både
for drikkevands- og spildevandsforsyningen i samme retning i forhold til de beregnede, nemlig
at de giver forsyningerne mulighed for at modtage større indtægter end forventet. Vi forventer
ikke væsentlige ændringer i forhold til udkastene, men bemærker, at de endelige indtægtsrammer forventeligt først modtages medio december.
Endvidere forventes det, at det vil være muligt at fordele investeringsbidrag over en længere
årrække, og ikke, som nu, at skulle indtægtsføre dem regulatorisk i ét enkelt år.
De nye rammer medfører ændringer i forhold til, hvorledes vi kan forholde os til det forventede
tilslutningsbidrag i spildevandsforsyningen.
I spildevandsforsyningen er der mulighed for først at fakturere tilslutningsbidraget i 2017, og
dermed udnytte den givne ramme. Dette er en ændring i forhold til tidligere, da det var mest
optimalt i reguleringsmæssig sammenhæng at modtage tilslutningsbidraget i 2016 og herefter
anvende den til investeringer ud over det oprindeligt budgetteret, som nævnt i sag nr. 31 fra 18.
november 2016 (vedlagt som bilag).
For drikkevandsforsyningen betyder den større ramme, at beløbet delvist kunne have været i
indtægtsrammen for 2017, men ikke med det fulde beløb, hvorfor det her fastholdes, at beløbet
faktureres i 2016.
Det bemærkes, at selskabet afventer de endelige indtægtsrammer, før en ny sag om takster for
2017 fremlægges for bestyrelsen i overensstemmelse med bestyrelsens beslutning i sag nr. 27
og 28 fra 21. oktober 2016. Dette forventes at ske i januar 2017, hvorefter taksterne skal legalitetsgodkendes hos Viborg Kommune.

BILAG
Bilag 33.1: Sag nr. 31 fra 11. november 2016.
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DIREKTØREN INDSTILLER
at

orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING
Indstillingen blev godkendt.
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34. Konkurrencefølsom forretningssag
Bestyrelsen har besluttet, at sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens principper.
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Gensidig orientering

BILAG
Ingen

DIREKTØREN INDSTILLER
at

orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING
Placeringen af det nye renseanlæg i Skals blev drøftet.
Bestyrelsesmødet i januar 2017 flyttes til 13. januar 2017 kl. 12.30. Formandsmødet flyttes til
den 5. januar 2017.
Som et led i kommunikationsstrategien udsendes der nyhedsbreve til kunder m.v. fra næste
uge.
Orienteringen blev taget til efterretning.
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