
Storevand, Bestyrelsens beretning for 2018 

Årets bestyrelsesberetning omfatter tre hovedområder. Først en gennemgang af årets tal. 

Dernæst en gennemgang af aktuelle sager og planer. Til sidst nogle sager vedr. SKAT. 

 

Vandværket i tal: 

I 2018 har der været afholdt 7 bestyrelsesmøder.  

Der er i 2018 udpumpet 208.662 m3 

Til egne forbrugere har vi leveret 177.207 m3  

Der solgt 19.039 m3 til andre værker  

Til skyllevand er der medgået 3.127 m3  

Der har været 8 ledningsbrud i 2018. Tab til ledningsbrud og brandslukning 9.295 m3 eller 4,5%  

Afkalknings-anlægget fungerer efter planen og dH-værdien er ca. 8-9.  

 

Aktuelle sager og planer: 

Der er en fortsat dialog i gang med Stevns Spildevand A/S vedrørende priser på afledning af 

skyllevand. Vandrådet i Stevns Kommune fører sagen, der er endnu ikke nogen afklaring på dette.  

Angående boringerne på Trommeslagervej, som er truet af pesticid forurening, afventer vi stadig 

udspil fra regionen om hvordan dette skal afhjælpes/håndteres. De har her i februar besluttet at 

der skal foretages endnu et par kontrolboringer for at bestemme forureningens udbredelse 

Vi har været i dialog med Holtug Vandværk om en fusion, de skal have generalforsamling d. 29. 

marts 2019, hvor det ifølge formanden skal drøftes om der er interesse for en sammenlægning 

blandt deres forbrugere. Vi leverer allerede nu 100% af deres vandforbrug, idet de har fået et 

pålæg fra Stevns Kommune, om ikke at anvende deres egen boring på grund af nikkel.  

Vi er i 2018 begyndt på at udskifte de målere som skal til lovpligtigt tjek, for at sikre forbrugerne at 

de kun betaler for den mængde vand der forbruges. Vi har modtaget svar på de første 10 målere, 

fejlvisning på de kontrollerede målere er under 1%, den må være op til 4%.  

 

Lovgrundlag og sager med SKAT: 

Efter vedtagelse af ny lov i efteråret 2018 bliver grænsen for vandværkers skattepligt hævet til 

800.000 m3 og dette træder i kraft 2020. Skat har udtalt, at hvis vandværker overskrider 200.000 

m3 i 2018 og 2019 vil de ikke betragte dem som skattepligtige såfremt de ikke selv oplyser dette. 

Det er konstateret at vi tilbage i 2011 har solgt mere end 200.000 m3 vand, som det eneste år indtil 

2018. Skat kontaktede os i december 2018 med krav om indlevering af selvangivelser for 2011 og 
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de følgende år frem til 2018. Da vi i alle årene har kørt med underskud, kan der ikke blive tale om 

at vi skal betale efterskat, kun at vi er blevet påført en udgift til revisor for at udarbejde 

selvangivelserne. Dette beløb er anslået til kr. 50-70.000 ekskl. moms.  

Dette er yderligere grotesk i lyset af at skat har tabt en sag om POLKA-værdierne (dvs. 

værdiansættelsen af vandværket) som skal tilbageføres til vandværkerne, dette medfører en 

endnu større afskrivningsværdi. Vi fik nedskrevet vores værdi fra ca. 65 millioner med 30 millioner 

til 35 millioner. Ovennævnte udgift til revisor indeholder tilbage førelse af POLKA-værdierne i de 

nye selvangivelser. 

 

Store Heddinge, 1. marts 2018 

På bestyrelsens vegne 

 

 

Lars Ibsen, formand 

 

 


