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Status på mål for Provas

21/4-21

Ledningsregistrering for vand og spildevand
Der er investeret i GPS-opmålingsudstyr til ledningsregistrering for vand og spildevand.
På drikkevandssiden skal udstyret bruges til fremadrettet landmåling af eksisterende anlæg hvor der er
uoverensstemmelse med ledningsregistreringen, derudover bruges udstyret til kontrol af tryk-koter og kan
bruges til indmåling ved nyanlæg.
Vi har pt. udstyret under indkøring. Senest er udstyret brugt til indmåling af koter for manometre på
”afgang vandværker” og i udvalgte sektionsbrønde. Koter der skal bruges til kalibrering af vores hydrauliske
beregningsmodel for vand.
Budget, vand: Årligt ca. kr. 200.000 over en periode på ca. 5-8 år
Forbrug, vand 2020: 279.673 kr.
På spildevandssiden skal GPS-udstyret primært bruges til at landmåle eksisterende anlæg, der er i
uoverensstemmelse med ledningsregistreringen.
Vi er allerede godt i gang med opmåling og registrering flere forskellige steder i kommunen, hvor der bliver
konstateret uoverensstemmelser mellem ledningsregistrering og virkelighed. Eksempelvis, har vi for nylig
opmålt og registreret brøndene i området ved Humlegårdsbæk, da vi efter TV-inspektion, kunne
konstatere, at brøndenes placering var registreret forkert i vores ledningsregistreringssystem.
Budget, spildevand: Årligt ca. kr. 500.000 over en periode på ca. 5-8 år
Forbrug, spildevand 2020: 479.595 kr.
Registrering af regnvandsbassiner
Udskudt til 2021
Indsatsen omfatter registreringen af anlægsdata på eksisterende regnvandsbassiner med tilhørende
tekniske anlæg. Det er især konstateret, at de kendte data på ældre bassiner er mangelfulde. Der er derfor
et behov for generel forbedring og opdatering af data. Registreringerne vil blive sammenholdt med krav og
udledningstilladelser.
Budget: Årligt 250.000 over en periode på ca. 5 år.
Forbrug i 2020: 0 kr.
Overvågning af overløbsbygværker
Behandles i særskilt sag på bestyrelsesmødet 4/5-21
Budget: Årligt ca. kr. 200.000.
Forbrug i 2020: 149.100

Undersøgelser om muligheder for at opnå badevandskvalitet i Haderslev Dam og Fjord
Der kører et løbende måleprogram med udtagning af vandprøver på 7 udvalgte stationer i dammen og
fjorden. Haderslev Kommune har et laboratorie til at udtage prøver, pt. to gange pr. måned. Hertil har
Provas udtaget enkelte supplerende prøver i direkte forbindelse med overløb, og leveret datagrundlag fra
overvågningssystemet til sammenligning af øvrige indkomne analyseresultater. Vandprøverne analyseres
blandt andet for forekomst af bakterier.

Disse analyser er en del af datagrundlaget for DHI-s hydrauliske modellering af Haderslev Dam og Fjord,
DHI-s modelberegninger vil vise bakteriespredningen og dermed betydningen af de eksisterende overløb
samt udløb fra renseanlæg og vil give et billede af, hvor stor betydning de enkelte udledninger har for
badevandskvaliteten. Når første modelkørsel er behandlet, kan der modelleres et eller flere
fremtidsscenarier, som fx flytning af udledningspunkter og reduktion af overløb.
Derudover er der igangsat en analyser af eksisterende data for næringsstofudledning fra forskellige kilder,
som vil give uddybende viden om næringsstofudledningen hen over året. Analyserne udføres af Seges for
SLF, Haderslev Kommune og Provas.
Budget: Årlige omkostning ca. kr. 300.000 over en periode på ca. 3 år. (Provas andel)
Forbrug i 2020: 170.030 kr.

Undersøgelser og beregninger til brug for kommunal planlægning
I 2020/2021 er der igangsat et samarbejde med Haderslev Kommune med henblik på at fastlægge
strategier for vandhåndtering (Spildevandsplanens tiltag 1.1 og 1.3). Opgaven drejer sig pt om 2 områder i
Haderslev - oplandet til Humlegårdsbæk/et område i sydbyen og området i tilknytning til Engelområdet/en
del af vestbyen nord for Haderslev Dam.
Hver vandhåndteringsstrategi udføres i steps med stigende detaljeringsgrad for de anlægstekniske og
økonomiske beregninger for flere alternative løsningsforslag/scenarier. Løsningsforslagenes udformning
forudsætter et afklaret miljømæssigt beskyttelsesniveau for vandområderne, der udledes til.
For Humlegårdsbæk oplandet arbejdes pt med step 2, hvor grove økonomiske estimater fra step 1 bliver
suppleret med realiserbarhed i forhold til de lokale forhold, driftsøkonomi og eventuelt en revurdering af
vandløbets robusthed.
For Engelområdet er der pt afholdt indledende møder. Områdeafgrænsning, restlevetidsvurdering af
eksisterende spildevandssystem samt vandområdets beskyttelsesniveau er under afklaring forud for
beregninger i step 1.
I step 3 er det planlagt at kombinere og sammensætte løsningsmulighederne. Step 4 skal konkludere
rækkefølgen for udførelse af de enkelte løsninger.
Proces for politisk behandling af vandhåndteringsstrategien er under planlægning.
De igangværende vandhåndteringsstrategier forventes afsluttet i løbet af 2021. Sideløbende eller i
forlængelse heraf vil der blive taget fat på nye områder, som vil blive prioriteret ud fra et saneringsmæssigt
eller miljømæssigt perspektiv.
Budget: Omkostningerne afhænger af omfanget af undersøgelser i de enkelte år. I 2019 er der anvendt ca.
1 mio. kr.
Forbrug i 2020: 732.787 kr.
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Provas-Haderslev Affald A/S
Fjordagervej 32
6100 Haderslev
16. april 2021

Momsfrihed for dagrenovation mm.
I forbindelse med Landsskatterettens afgørelse den 21. oktober 2020 om moms på kommunale
renovationstakster, har Provas-Haderslev Affald A/S bedt os om at beskrive status på området og
vejlede omkring håndtering og optimeringsmuligheder i forlængelse heraf. Vores bemærkninger
fremgår af vedlagte notater, som har følgende indhold:
Notat 1 omhandler de umiddelbare konsekvenser af afgørelsen.
Notat 2 omhandler den bagudrettede virkning i form af opgørelse af krav overfor Skattestyrelsen.
Notat 3 omhandler den fremadrettede håndtering, herunder kalkulation af nye takster samt
muligheden for at optimere momsbetalingen i Provas-Haderslev Affald A/S ved hjælp af en såkaldt
momsmæssig fællesregistrering.
Vi står naturligvis til rådighed for yderligere information ligesom vi gerne bistår i det fremadrettede
arbejde.
Med venlig hilsen

Claus Boldt
Partner

Lars Gosvig
Senior Manager

Susanne Johansen
Manager

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31
Strandvejen 44, 2900 Hellerup
T: +45 3945 3945, F: +45 3945 3987, www.pwc.dk

Konsekvenser af momsfriheden for dagrenovationstakster mm.
Landsskatteretten afgjorde den 21. oktober 2020 en række sager mellem kommuner og det daværende
SKAT om momspligten for taksterne på ordningerne for dagrenovation mm. i form af ordningerne for
indsamling af husholdningsaffald, storskrald, genbrugspladser mm.

Konklusioner
•

Momsfriheden for dagrenovation mm. betyder, at taksten for husholdningerne vil falde på sigt
– men det er ikke ensbetydende med, at der ”nu og her” kan opgøres et momsbeløb, som
direkte eller indirekte kan tilbagebetales til borgerne

•

Faldet i taksten/besparelsen vil ikke være det salgsmomsbeløb, der fremgår af opkrævningen.
Provas-Haderslev Affald A/S mister samtidig sin fradragsret for købsmomsen af
omkostningerne på området, så besparelsen vil være ”momstilsvaret”, dvs. et beløb der svarer
til forskellen mellem den hidtidige salgsmoms og købsmoms.

Afgørelsens rækkevidde
Landsskatteretten fastslog, at kommunerne ikke er afgiftspligtige personer – dvs. omfattet af
momsloven – når de udfører de opgaver, hvor der efter miljøbeskyttelsesloven er benyttelsespligt
og/eller betalingspligt. Dette omfatter ordningerne for indsamling af husholdningsaffald uanset om
betalingen sker direkte fra en husholdning eller via en udlejer eller en andels- eller ejerforening. Videre
omfatter det de obligatoriske bidrag husholdningerne yder til drift af genbrugspladser og
indsamlingsordninger for storskrald, haveaffald, farligt affald mm.
Virksomhedernes betaling for brug af indsamlings- og/eller afleveringsordninger vil fortsat være
momspligtig.
Momsfritagelsen er efter PwC’s opfattelse ikke begrænset til ”kommuner” men omfatter også
ordninger, der drives af kommunale selskaber, herunder Provas-Haderslev Affald A/S.

Økonomisk effekt
Idet området for affaldsordninger for husholdninger er blevet momsfrit, har det samtidig den
konsekvens, at retten til momsfradrag relateret til de momsfrie leverancer tilsvarende mistes. For at
skabe det fornødne overblik har vi nedenfor beskrevet den momsmæssige håndtering – før og nu,
hvilket tillige er illustreret i bilag 1.
Historisk – momspligt (figur 1)
Her afholder Provas-Haderslev Affald A/S udgifter til interne (andre selskaber i koncernen under
Provas-Holding A/S) og eksterne leverandører. Langt størstedelen af udgifterne er momsbelagte og
momsen betales til leverandørerne, som betaler den til Skattestyrelsen, der til sidst refunderer den til
Provas-Haderslev Affald A/S som købsmoms.
Provas-Haderslev Affald A/S’ udgifter er altså ”renset” for moms og kalkulationen af taksterne sker på
baggrund af omkostningerne ekskl. moms.
Den takst, husholdningerne har skullet betale, var altså Provas-Haderslev Affald A/S’s omkostninger
ekskl. moms med tillæg af almindelig salgsmoms på 25%. Denne moms blev sendt videre til
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Skatteforvaltningen og resultatet blev dermed, at Provas-Haderslev Affald A/S’s nettoindtægter
dækkede Provas-Haderslev Affald A/S’s nettoudgifter.
Fremadrettet – momsfrihed (figur 2)
Her afholder Provas-Haderslev Affald A/S udgifter til interne og eksterne leverandører. Langt
størstedelen af udgifterne er momsbelagte (medmindre der indgås en momsmæssig fællesregistrering
med interne leverandører, som omtalt i særskilt notat) og momsen betales til leverandørerne, som
betaler den til Skattestyrelsen.
I modsætning til tidligere vil momsen imidlertid ikke længere blive refunderet som købsmoms.
Konsekvensen vil være, at Provas-Haderslev Affald A/S’s nettoomkostninger vil stige med nøjagtigt
den købsmoms, selskabet hidtil har fået godtgjort.
Den takst, husholdningerne fremover skal betale, er altså Provas-Haderslev Affald A/S’s
bruttoomkostninger, men uden tillæg af moms og resultatet bliver dermed fortsat, at Provas-Haderslev
Affald A/S’s indtægter dækker Provas-Haderslev Affald A/S’s udgifter.
Regneeksempel
Konsekvenserne kan også belyses ved et regneeksempel (baseret på fiktive tal):
Omkostninger
Provas-Haderslev Forsyningsservice
A/S
Vognmænd
Leverandører
Momsfrie omkostninger
Omkostninger

Bruttoomkostning

Nettoomkostning

Momsfradrag

2.000.000

400.000

1.600.000

4.000.000

800.000

3.200.000

600.000

120.000

480.000

50.000

-

50.000

6.650.000

1.320.000

5.330.000

Med momspligt
Brugeres betaling

5.330.000

+ moms

1.332.500

I alt at betale

6.662.500

Momstilsvar

12.500 (1.332.500-1.320.000)

Uden momspligt
Brugeres betaling
+ moms
I alt at betale
Besparelse

3

6.650.000
0
6.650.000
12.500 (6.662.500-6.650.000)

Regneeksemplet viser, at der alt andet lige opstår en besparelse for brugerne på nøjagtigt det
”momstilsvar”, der hidtil er afregnet i Provas-Haderslev Affald A/S – nemlig forskellen på den
salgsmoms, der hidtil er blevet opkrævet hos borgerne og den købsmoms, der er betalt til leverandører.

4

Bilag 1: Illustration af momspligt ctr. momsfrihed
Figur 1: Momspligt

Figur 2: Momsfrihed

5

Momsfrihed for dagrenovationstakser mm. - den bagudrettede virkning
Der vil kunne rejses krav om tilbagebetaling af den betalte moms. Det er dog vigtigt at bemærke at det,
der vil blive refunderet, ikke er salgsmomsen – men at denne skal reduceres med det
købsmomsfradrag man tillige har fået. Derudover kan der være foretaget større investeringer i enkelte
år, hvilket betyder, at den refunderede købsmoms har været større end den salgsmoms, der er blevet
betalt af indtægterne og for disse år vil afgørelsen isoleret set ikke være en fordel.
For nuværende anbefaler vi, at Provas-Haderslev Affald A/S forbereder sig på, at det kan blive
relevant at rejse et krav, men vi anbefaler ikke på nuværende tidspunkt, at der aktivt tages skridt til at
rejse et krav.

Udsendelse af styresignal
Når momspraksis ændres ved en afgørelse, er det kutyme, at Skattestyrelsen udsender et styresignal
der beskriver, hvordan de virksomheder og institutioner, der påvirkes af den ændrede praksis, skal
forholde sig. Skatteministeren har i et svar i Folketingets Skatteudvalg udtalt, at dette også vil ske her.
Styresignalet vil bl.a. beskrive hvordan krav tilbage i tid skal dokumenteres og indsendes – herunder
om Skattestyrelsen vil acceptere at der alene rejses krav for en del af den periode, hvor der kan ske
genoptagelse eller om man vil kræve at der – hvis der fremsættes krav – skal ske genoptagelse for hele
perioden.
Normalt giver Skattestyrelsen en frist på 6 måneder fra offentliggørelsen af styresignalet til, at et evt.
krav skal være indsendt. Indsendes eventuelle krav senere end denne frist, vil det være omfattet af den
normale 3-årige forældelse. Vi forventer ikke, at der foreligger et endeligt styresignal før tidligst på den
anden side af sommerferien 2021. I den forbindelse tør vi ikke udtale os om hvor lang tid der vil gå fra
kravet, er indsendt, til Skattestyrelsen måtte udbetale beløbet idet det skal bemærkes, at ud over selve
momsbeløbet vil kravet blive udbetalt med en forrentning tilbage til det oprindelige
betalingstidspunkt.
Forældelse - genoptagelsesperiode
Der har hersket en vis forvirring om, hvorvidt kommuner og kommunale selskaber skulle rejse krav for
at sikre, at der ikke sker forældelse af bagudrettede momsperioder. Af samme grund har
Skattestyrelsen den 31. marts 2021 sendt et brev til alle landets kommuner om ”Landsskatterettens
afgørelser i sagerne om moms af dagrenovation”. Konklusionerne i brevet er:
-

Når styresignalet udsendes, vil det indeholde præmisserne for, hvordan der kan ske
genoptagelse af historiske momsperioder. Det fremgår af brevet, at der til den tid vil kunne ske
genoptagelse tilbage til 1. januar 2012.

-

Der er dermed ikke grund til at begynde at indsende krav – faktisk beder Skattestyrelsen om,
at man venter med at indsende krav, til der kan indsendes et samlet krav.

Skattestyrelsen bekræfter i brevet i ét og alt de råd vi har givet fra PwC’s side.

Next step
Det, der efter vores opfattelse er vigtigt lige nu, dvs. i marts måned 2021, er følgende:
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1.

At sikre at dokumentation, regnskabsmateriale ikke kasseres/slettes. Som nævnt kan det blive
relevant at gå tilbage til 1. januar 2012

2. At udarbejde et skøn over de økonomiske konsekvenser bagud i tid. Hvorvidt det kan svare sig
at rejse krav om tilbagebetaling af den historiske moms kan først endeligt afgøres, når
Skattestyrelsen udsender styresignalet, men der vil formentligt fra politisk hold være et ønske
om at vide, hvilke økonomiske konsekvenser sagen vil få for borgerne i Haderslev Kommune
3. Herefter afvente styresignalet fra Skattestyrelsen
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Momsfrihed for dagrenovationstakser mm. - den fremadrettede
håndtering
Konklusion
•

Indtil Skattestyrelsen formelt meddeler den ændrede praksis, kan Provas-Haderslev Affald
A/S reelt selv bestemme, om den følger den nye praksis og momsfritager taksterne eller
fortsætter med den gamle praksis (med momspligt).

•

Provas-Haderslev Affald A/S kan potentielt opnå en momsbesparelse ved at etablere en
momsmæssig fællesregistrering med Provas-Haderslev Service A/S (og Provas Holding A/S),
da momsen på leverancerne mellem selskaberne herved elimineres.

Kalkulation af nye takster
Skattestyrelsen har i skrivende stund ikke forholdt sig til Landsskatterettens afgørelse og har derfor
formelt heller ikke pålagt kommuner og affaldsselskaber at ændre momspraksis. Situationen er derfor
den, at kommuner og affaldsselskaber ifølge momsloven selv kan vælge om de vil
A. Påberåbe sig Landsskatterettens afgørelse og dermed ophøre med at afregne moms af
omsætningen af ordningerne for husholdningsaffald
eller
B. Følge hidtidig praksis indtil Skattestyrelsen offentliggør sin stillingtagen og formelt pålægger
kommunen/selskabet at ændre momsbehandlingen
Dette er tillige bekræftet i Skattestyrelsens brev af 31. marts 2021.
Vi forventer, at Skattestyrelsen i styresignalet vil pålægge kommuner og affaldsselskaber at ændre
momspraksis senest med virkning fra 1. januar 2022.
Der er både fordele og ulemper ved at fortsætte med at opkræve og afregne moms af taksterne frem til
det tidspunkt, hvor Skattestyrelsen dikterer at momsafregningen skal ophøre. Det vi har erfaret hos
andre af vores kunder er følgende:
1.

Det kan være overordentligt vanskeligt at lave en nøjagtig sondring mellem
private/husholdninger og erhverv

2. Det kan være forbundet med tekniske udfordringer at ændre opkrævningssystemerne –
herunder at sondre mellem private og virksomheder
3. Det kan være uheldigt/besværligt at ændre momspraksis midt i et regnskabsår
4. Det er meget forskelligt, hvordan borgere, udlejere og andels- og ejerforeninger agerer – vi har
kendskab til kommuner/selskaber som har modtaget en del krav om tilbagebetaling, medens
andre overhovedet ikke har oplevet ekstern opmærksomhed
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5.

Mange tror, at det beløb, der ”er i spil” er det momsbeløb, der fremgår af opkrævningen,
hvilket ikke er korrekt – beløbet er noget mindre, da omkostningerne til ordningerne alt andet
lige vil stige med den moms, der hidtil er løftet som købsmoms

6. Det kan være relevant at se på registreringsforholdene i koncernen ligesom det mistede
momsfradrag kan betyde, at det – alt andet lige – kan være aktuelt at ind source opgaver
fremover i stedet for at lade eksterne løse dem.
De ovenstående punkter gør, at vi anbefaler følgende (i ikke prioriteret orden):
•

Forbered at takster på et tidspunkt skal opdeles i ”momspligtige og ikke momspligtige takster”
og at faktureringssystemet skal kunne håndtere dette

•

Beslut om takster skal ændres ved given lejlighed eller om Skattestyrelsens pålæg afventes

•

Forelæg beslutningen om momsbehandlingen af taksterne i 2021 for kommunalbestyrelsen

•

Undersøg om der skal ske ”flytning” af ansættelsesforhold eller ændring af momsregistreringer
med henblik på at undgå ”intern momsafregning” imellem selskaberne i koncernen jf.
nærmere nedenfor.

Optimering af momsbetaling i Provas-Haderslev Affald A/S via en momsmæssig
fællesregistrering
I forbindelse med, at området for affaldsordninger for husholdninger er blevet momsfrit, er det blevet
relevant at se på affaldsselskabernes indgående ydelser, da momsfriheden for taksterne har den
konsekvens, at retten til momsfradrag relateret til de momsfrie leverancer tilsvarende mistes.
Eksterne leverandører
Eksterne leverandører – her forstået som leverandører som ikke er en del af koncernen under Provas
Holding A/S – skal opkræve og afregne moms af vederlaget for leverancer til Provas-Haderslev Affald
A/S som hidtil.
Som situationen er lige nu (april 2021) vil ovenstående alt andet lige betyde, at Provas-Haderslev
Affald A/S har et vist incitament til ikke at lade opgaver løse med ekstern bistand, men i stedet selv
løse opgaverne med eget personale.
Vi anbefaler dog at Provas-Haderslev Affald A/S afventer de relevante ministeriets håndtering af
denne konkurrenceforvridning. Vi er overbeviste om, at der arbejdes på en model, der sikrer, at den
nye momspraksis ikke stiller de private leverandører i en situation, hvor de med ét mister deres
konkurrenceevne i forhold til opgaverne.
Interne leverandører
Med interne leverandører menes her andre selskaber i koncernen under Provas Holding A/S – og
primært Provas-Haderslev Forsyningsservice A/S, der ifølge det oplyste årligt fakturerer ProvasHaderslev Affald A/S ca. 20 mio. kr. ekskl. moms for løn, administration, IT m.v.
Umiddelbart gælder samme konklusion som ovenfor, nemlig at interne leverandører skal fakturere
Provas-Haderslev Affald A/S med moms som hidtil – her vil der dog være mulighed for at eliminere
momsen. Dette kan ske ved enten at
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1.

”Overføre” ansættelse af det relevante personale fra Provas-Haderslev Forsyningsservice A/S
til Provas-Haderslev Affald A/S så omkostningen i Provas-Haderslev Affald A/S fremover
bliver en (momsfri) løn i stedet for en momsbelagt serviceydelse
eller

2. Etablere en momsmæssig fællesregistrering mellem Provas Holding A/S, Provas-Haderslev
Forsyningsservice A/S og Provas-Haderslev Affald A/S. Herved vil leverancer selskaberne
imellem ikke skulle anses som ”leverancer i henhold til momsloven” og dermed heller ikke
momspligtige (se senere hvorfor Provas Holding A/S inddrages i registreringen)

Momslovens regler om momsmæssig fællesregistrering
I momslovens 1 § 47, stk. 4 findes en mulighed for at registrere flere ”afgiftspligtige personer” (fx flere
selskaber) under ét med den konsekvens, at de afgiftspligtige personer skal anses som én afgiftspligtig
person (momslovens § 3, stk.3).
Udgangspunktet er, at de afgiftspligtige personer, der indgår i den momsmæssige fællesregistrering,
alle udelukkende skal drive momspligtige aktiviteter – men bl.a. for selskaber i en koncern er der hertil
den mulighed, at Skattestyrelsen kan tillade en momsmæssig fællesregistrering, hvor der også indgår
selskaber med ikke-momspligtige aktiviteter, hvis et af selskaberne i fællesregistreringen direkte eller
indirekte er i besiddelse af samtlige aktier m.v. i de selskaber, der inddrages under
fællesregistreringen.
For Provas-Haderslev Affald A/S betyder det, at Provas-Haderslev Affald A/S kan fællesregistreres
med et eller flere andre af selskaberne under Provas Holding A/S forudsat, at Provas Holding A/S
indgår i den momsmæssige fællesregistrering.
Med andre ord, kan Provas-Haderslev Affald A/S, Provas-Haderslev Forsyningsservice A/S og Provas
Holding A/S fællesregistreres, hvorved der ikke længere skal afregnes moms af transaktioner
selskaberne imellem.
For god ordens skyld skal det bemærkes, at en momsmæssig fællesregistrering ikke har nogen
indflydelse på selskabernes indkomstopgørelser og dermed heller ikke for disses skatteafregning.
En momsmæssig fællesregistrering kan iværksættes med virkning fra en momsperiodes begyndelse og
anmodning om momsmæssig fællesregistrering skal indsendes til Skattestyrelsen mindst en måned
inden, fællesregistreringen skal iværksættes.

Konsekvenser af en momsmæssig fællesregistrering
Når to eller flere selskaber er momsmæssigt fællesregistreret, skal der kun indsendes én
momsangivelse, der dermed skal dække al købs- og salgsmoms i selskaberne. Der er intet til hinder
for, at der fortsat føres selvstændige momsregnskaber i hvert af selskaberne – blot skal saldiene fra
hvert selskab sammentælles i forbindelse med momsangivelsen.
Som nævnt i indledningen har momsfriheden for husholdningsordningerne den konsekvens, at
momsfradragsretten for de tilhørende udgifter mistes. Hvis der sker momsmæssig fællesregistrering,
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LBK nr. 1021 af 26. september 2019 med senere ændringer
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vil der dermed blive etableret en delvis momsfradragsret, der vil påvirke momsfradragsretten i alle
selskaberne under fællesregistreringen – og ikke kun Provas-Haderslev Affald A/S.
Konsekvensen ved at etablere en fællesregistrering vil bl.a. være
•

Den momsfrie omsætning i Provas-Haderslev Affald A/S vil påvirke momsfradragsretten i
Provas-Haderslev Forsyningsservice A/S (og evt. Provas Holding A/S) negativt

•

Den momspligtige omsætning i Provas-Haderslev Forsyningsservice A/S (og evt. Provas
Holding A/S) vil påvirke momsfradragsretten i Provas-Haderslev Affald A/S positivt.

Det er vores erfaring, at det normalt er muligt at sikre, at negative konsekvenser helt eller næsten
udlignes af positive konsekvenser og derfor, at den samlede gevinst ved at undgå at afregne moms af
løn mv. vil kunne opgøres op til 25% af de fakturerede lønninger fra Provas-Haderslev
Forsyningsservice A/S til Provas-Haderslev Affald A/S.
Rent administrativt vil det i sagens natur have flere konsekvenser at skulle operere med delvist
momsfradrag i tre selskaber fremfor kun i ét, men det er her vores erfaring, at der primært er tale om
”begyndervanskeligheder”, der skal overstås og at arbejdet, når først nye rutiner er indarbejdede, ikke
forekommer mere vanskeligt eller besværligt.
I og med, at der stadigt pågår overvejelser om bl.a. hvordan det undgås, at private leverandører på
affaldsområdet mister deres konkurrenceevne, kan vi ikke garantere for, at en momsmæssig
fællesregistrering også vil være lønsom (dvs. alt andet lige vil kunne medvirke til at nedsætte
taksterne) når nye takstregler mv. måtte blive meddelt.
De kommende regler vil meget vel komme til at gælde for både eksterne leverandører/private
leverandører og interne leverandører inden for en koncern.
En momsmæssig fællesregistrering kan ophæves igen ved at bede Skattestyrelsen herom. Herefter kan
der være momsmæssige konsekvenser for investeringsgoder (større aktiver herunder fast ejendom)
der har indgået under den momsmæssige fællesregistrering.
Provas-Haderslev Forsyningsservice har ultimo marts anmodet Skattestyrelsen om momsmæssig
fællesregistrering med virkning fra og med 1. maj 2021. I skrivende stund afventes Skattestyrelsens
behandling af anmodningen og når den momsmæssige fællesregistrering er faldet på plads, vil der ske
den nødvendige tilpasning jf. ovenstående.
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Konklusion på den udførte revision

Vi vil forsyne regnskabet med en revisionspåtegning uden forbehold og fremhævelser.
Regnskabet

Indledning
Vi har afsluttet revisionen af udkast til årsregnskab og
koncernregnskab (“regnskabet”) for regnskabsåret 1. januar –
31. december 2020.

Regnskabet udviser følgende omsætning, resultat, aktiver og egenkapital:

Regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med
årsregnskabsloven.

Omsætning
Resultat
Totale aktiver
Egenkapital

Ikke-korrigerede fejl og udeladte oplysninger
Vi har udført vores revision af koncernregnskabet på
baggrund af et væsentlighedsniveau på DKK 17 mio. For god
ordens skyld gør vi opmærksom på, at der er fastlagt
individuelle væsentlighedsniveauer for alle driftsselskaberne,
hvor det højeste væsentlighedsniveau udgør 10 mio.kr.
Vi har i forbindelse med vores revision konstateret, at de
forhold, der har givet anledning til rettelser er indregnet i
regnskabet. Ved vurderingen af rettelser er der for de enkelte
datterselskaber fastlagt en grænse på maksimalt DKK 0,5 mio.

(TDKK)

Koncernregnskab
2020

2019
186.739
-14.254
2.633.931
2.243.033

Moderregnskab
2020

2019
0
-14.254
2.244.236
2.243.033

Konklusion
Vi henviser til vores redegørelse om ansvar for aflæggelsen af årsrapporten mv. samt revisionens
udførelse og omfang i vores protokollat af 4. juni 2019, siderne 1 – 7. Revisionen er udført i
overensstemmelse med de dér beskrevne principper.
Såfremt årsrapporten vedtages i den foreliggende form, og der ikke under bestyrelsens behandling
og vedtagelse af årsrapporten fremkommer yderligere, væsentlige oplysninger, vil vi forsyne
regnskabet med en revisionspåtegning uden forbehold og fremhævelser.

Vi har med ledelsen drøftet noteoplysningernes
fuldstændighed i henhold til årsregnskabsloven. Vi har ikke
identificeret udeladte oplysninger.
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Konklusion på den
udførte revision

Særlige forhold

Andre betydelige forhold Andre forhold

Den udførte revision

Afsluttende
bemærkninger

Underskrifter

Særlige forhold er de forhold, der efter
vores opfattelse kræver særlige
revisionsovervejelser.

Særlige forhold
Indregning af omsætning
Risiko
Der er en iboende risiko relateret til indregning
af koncernens omsætning. Risikoen er primært
vurderet forøget i relation til manglende
tilstedeværelse eller fuldstændigheden i den
indregnede omsætning.

Indregning af omsætning – Vand, Spildevand og affald
Vi har gennemgået dokumentationen for periodiseringsposter samt selskabets foretagne afstemninger mellem
forbrugerafregningssystemet og økonomisystemet.
Vores revision har tillige omfattet analyser og sandsynliggørelse af den indregnede omsætning baseret på ”inputoutput” modeller og ”pris x mængde”.

Kompleksiteten og graden af skøn ved
indregning af koncernens omsætning er
generelt vurderet lav, da hovedparten af
koncernens omsætning relaterer sig til salg og
transport af vand, spildevand og varme, der
indregnes i takt med levering.

Provas-Haderslev Vand A/S er indtægtsmæssigt begrænset af de økonomiske rammer selskabet er underlagt. Vi
har drøftet forholdet med selskabets daglige ledelse. Det sker løbende ansøgning om tillæg til de økonomiske
rammer selskabet er berettiget til så selskabets indtægtsgrundlag i videst muligt omfang kan følge med
udbetalingerne. Der er pr. 31. december 2020 opgjort en samlet overdækning på 2,7 mio.kr., hvilket er 0,8 mio.kr.
mere end pr. 31. december 2019. Beløbet er indregnet i regnskabet som en gæld og årets forøgelse er indregnet som
en reduktion i selskabets omsætning for 2020.

De regulatoriske forhold for de regulerede
aktiviteter medfører særlige udfordringer.

Provas-Haderselv Spildevand A/S har pr. 31. december 2020 realiseret en overdækning på 2,3 mio.kr. Beløbet er
indregnet i regnskabet som en gæld og årets forøgelse er indregnet som en reduktion i selskabets omsætning for
2020.

Delkonklusion
Vores revision af omsætningen har ikke givet
anledning til bemærkninger, og det er generelt
vores vurdering, at koncernens processer og
systemer for håndtering af omsætning samt
opgørelse af regulatoriske forhold med
betydning for regnskabet er betryggende.

Provas-Haderslev Affald A/S har pr. 31. december 2020 opgjort en samlet overdækning på 10,8 mio. kr., hvilket er
3,1 mio. kr. mindre end pr. 31. december 2019. Beløbet er indregnet i regnskabet som en gæld og årets regulering er
indregnet som en forøgelse af selskabets omsætning for 2020.
Tkr.

Vand

Spildevand

Økonomisk ramme 2020

29.758

110.891

Faktisk opkrævede indtægter 2020

29.838

111.892

80

1.001

IPO ramme 2020

10.501

9.532

Faktisk afholdt IPO-omkostninger 2020

10.183

8.190

Over-/underdækning ifl. IPO-korrektion 2020
IPO Korrektion 2019

318
395

1.342

Korrektioner i tillæg/fradrag vedr. tidligere år i alt

793

2.343

1 975 995

3 023 232

Over-/underdækning ifl. ramme 2020
Korrektion ift. Faktiske ikke-påvirkelige-omkostninger i 2020

Årets over /underdækning
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Konklusion på den
udførte revision

Særlige forhold

Andre betydelige
forhold

Andre forhold

Andre betydelige forhold
Moms på husholdningsaffald
Landsskatteretten afgjorde den 21. oktober 2020 en række sager mellem
kommuner og det daværende SKAT om momspligten for taksterne på
ordningerne for dagrenovation mm. i form af ordningerne for indsamling af
husholdningsaffald, storskrald, genbrugspladser mm.
Momsfritagelsen er efter PwC’s opfattelse ikke begrænset til ”kommuner” men
omfatter også ordninger, der drives af kommunale selskaber, som ProvasHaderslev Affald A/S.
Konkret er afgørelsen, at der ikke skal pålægges moms på regninger
vedrørende affaldsydelser til private. Omvendt er der ikke fradragsret for
momsen på indkøbte varer og ydelser.
Vi afventer det styresignal som Skattestyrelsen forventes at ville udsende. Først
når det foreligger har vi endeligt klarhed over, hvordan det momsmæssige
tilbage i tiden skal opgøres og tilbagesøges.
Det er endnu uklart, hvorvidt de bagudrettede momskorrektioner vil være
positive eller negative for selskabet. Den daglige ledelse arbejder på at sikre det
bedst mulige grundlag fremadrettet.

Interne kontroller processer
I forbindelse med revisionen har vi konstateret en række svagheder i det
interne kontrolmiljø. Svaghederne består primært af manglende afstemninger
og kontrol af afstemninger af balancekonti og periodiseringer.
Det er vores anbefalingen at der indføres en systematik omkring
månedsafslutninger, hvor fokus på balanceposter øges betragteligt.

Den udførte revision

Afsluttende
bemærkninger

Underskrifter

Andre betydelige forhold er de forhold, der efter vores opfattelse
er væsentlige, men som ikke nødvendigvis kræver aktiv
stillingtagen fra bestyrelsen.
Momsmæssige forhold
I forbindelse med vores revision har vi konstateret flere momsmæssige fejl i
forbindelse med regninger modtaget fra udlandet, koncerninterne
transaktioner samt ændrede momsforhold fra leverandører. Vi har drøftet
nødvendigheden af øget fokus på ikke rutinemæssige transaktioner med den
daglige ledelse.
Vi anbefaler, der foretages en systematisk gennemgang af momsområdet til
sikring af korrekte opgørelser.
Kassekredit-reglen
Jf. § 9, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 1580 af 17/12/2013 om kommunernes
låntagning og meddelelse af garantier m.v. er der en begrænsning for
kassekreditter for kommunale aktieselskaber med bestemmende kommunal
indflydelse. Sådanne kassekreditter må maksimalt andrage 125 kr. pr.
indbygger i kommunen pr. selskab.
Selskaberne i koncernen har kassekreditter der pr. 31. december 2020
fordeler således:
Provas-Haderslev Spildevand A/S
Provas-Haderslev Vand A/S
Provas-Haderslev Affald A/S
Provas-Haderslev Forsyningsservice A/S

7,3 mio.kr.
2,9 mio.kr.
3,7 mio.kr.
36,4 mio.kr.

Herudover ses der at være værdipapirer for i alt 76,8 mio.kr. i Service. Vi har
ikke foretaget yderligere vurderinger i forhold til overholdelse af reglen.
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Særlige forhold

Andre betydelige forhold Andre forhold

Den udførte revision

Afsluttende
bemærkninger

Underskrifter

Andre forhold
Forespørgsel vedrørende besvigelser
Ifølge gældende revisionsstandarder skal vi forespørge selskabets bestyrelse om,
hvordan den øver tilsyn med de aktiviteter og procedurer, direktionen har
iværksat med henblik på at identificere og reagere på risikoen for væsentlige
besvigelser i virksomheden, samt hvilke interne kontroller direktionen har
implementeret for at forebygge sådanne risici.
Vi skal desuden forespørge bestyrelsen om, hvorvidt de har kendskab til faktiske
besvigelser, der påvirker virksomheden, eller om mistanker og beskyldninger
herom.
Vi har som led heri med direktionen drøftet de ledelses- og styringsprocesser,
som virksomheden har etableret med henblik på at opdage og forebygge
besvigelser og fejl. Direktionen har i denne forbindelse oplyst, at den ikke er
bekendt med besvigelser eller mistanker og beskyldninger om besvigelser, som
kunne have en væsentlig indflydelse på virksomheden.

Medfinanseringsprojekt
Provas-Haderslev Spildevand A/S har som led i klimatilpasningsplanerne indgået
en aftale med Haderslev Kommune om at udnytte Kommunes friarealer i de
eksisterende byområder som overfladeløsning til håndtering af tag- og
overfladevand samt skybrud i Haderslev.
Projektet er etableret som et medfinansieringsprojekt med en kontraktsum på 32
mio.
Provas-Haderslev Spildevand A/S vil regulatorisk for de fremtidige ydelser på
lånene indregnet i de økonomsike rammer.
Dette projekt har i år medført at der i regnskabet for Provas-Haderslev Spildevand
A/S er medtaget en gæld og opkrævningsret bestående af
medfinansieringensprojektet kontraktsum. Dette er indregnet under henholdsvis
aktiver og passiver i regnskabet og fremgår ligeledes i koncernregnskabet.
Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger i denne sammenhæng.
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Konklusion på den
udførte revision

Særlige forhold

Andre betydelige forhold Andre forhold

Den udførte revision

Afsluttende
bemærkninger

Underskrifter

Andre forhold
Moderselskabsregnskabet samt øvrige forhold
Revision af moderselskabsregnskabet
Moderselskabets primære aktivitet består i at agere holdingselskab. Herudover er moderselskabet ansvarlig for koncernens kapitalforvaltning. Forhold beskrevet i
nærværende revisionsprotokollat er generelt også gældende i relation til moderselskabet.

Kapitalandele i dattervirksomheder
Kapitalandele i dattervirksomheder indregnes i henhold til moderselskabets regnskabspraksis efter den indre værdis metode.
I forbindelse med vores revision har vi afstemt kapitalandele i dattervirksomheder samt koncerninterne mellemværender uden bemærkninger.

Ledelsesberetningen
I tilknytning til vores revision af regnskabet har vi læst ledelsesberetningen og i den forbindelse overvejet, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med
regnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. Derudover har vi overvejet, hvorvidt
ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven. Dette har ikke givet anledning til bemærkninger.

Vores uafhængighed
Vi er uafhængige af koncernen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de etiske krav, der er relevante for vores
revision af regnskabet i Danmark. Vi har desuden opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til IESBA’s Etiske regler.
PwC har omfattende systemer til sikring og overvågning af, at firmaets uafhængighedspolitik overholdes, både for firmaet som helhed og for de enkelte medarbejdere.
Firmaets uafhængighedspolitik og -systemer omfatter bl.a. et centralt, internationalt register over værdipapirer underlagt begrænsninger som følge af, at PwC udfører
erklæringsydelser for de pågældende kunder. Endvidere har PwC implementeret et internationalt forespørgsels- og godkendelsessystem, der er tilrettelagt med henblik
på at sikre, at ydelser til børsnoterede revisionskunder gennemgås og godkendes af den ledende revisionspartner for at sikre, at vi kan og må påtage os at udføre disse
ydelser. PwC har endvidere en politik for indhentelse af uafhængighedserklæringer fra vores partnere og medarbejdere, der deltager i erklæringsopgaver.
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Konklusion på den
udførte revision

Særlige forhold

Andre betydelige forhold Andre forhold

Den udførte revision

Afsluttende
bemærkninger

Underskrifter

Den udførte revision
Revision af koncernregnskabet
Vi har i forbindelse med vores revision af koncernregnskabet gennemgået koncernens konsolideringsproces, herunder de i koncernregnskabet foretagne elimineringer.
Revisionen af koncernregnskabet og koncernens forhold i øvrigt er udført i overensstemmelse med de principper, der er beskrevet i protokollatet af 4 juni 2019 (vilkår
for revisionsopgaven). Årsregnskaberne for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 for dattervirksomheder er revideret af os.
Revisionen af koncernregnskabet har ikke givet anledning til bemærkninger.
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Konklusion på den
udførte revision

Særlige forhold

Andre betydelige forhold Andre forhold

Den udførte revision

Afsluttende
bemærkninger

Underskrifter

Afsluttende bemærkninger
Afsluttende bemærkninger
I forbindelse med revisionens afslutning indhenter vi den daglige ledelses underskrift på en regnskabserklæring omhandlende regnskabsaflæggelsen og
fuldstændigheden af såvel regnskabsmaterialet som øvrige informationer, der kan have indvirkning på regnskabet.
Bestyrelsens forhandlingsprotokol til og med udkast til referat af mødet den 15. december 2020 er gennemlæst med det formål at sikre, dels at de dispositioner, som er
af usædvanlig art eller størrelse, er vedtaget af bestyrelsen, dels at beslutningerne har fundet rigtigt udtryk i regnskabet.
Det modtagne materiale har ikke afdækket forhold, som ikke er behørigt medtaget i regnskabet.
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Konklusion på den
udførte revision

Særlige forhold

Andre betydelige forhold Andre forhold

Den udførte revision

Afsluttende
bemærkninger

Underskrifter

Underskrifter
Aarhus, 4. maj 2021
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Thomas Riis
statsautoriseret revisor
Siderne 16 - 23 er fremlagt og læst på bestyrelsesmødet den 4. maj 2021.

Bestyrelsen
Theis Mathiasen
formand

Benny Ravn Bonde
næstformand

Søren Rishøj Jakobsen

Ole Bang Jensen

Henrik Bech

Jannie Boysen Westergaard

Martine H. Martin
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Punkt 6, Regnskab 2020, bilag 6, Provas Haderslev Holding AS - Årsrapport 2020

Provas Holding A/S
Fjordagervej 32, 6100 Haderslev

Årsrapport for 2020

CVR-nr. 35 39 17 46

Årsrapporten er fremlagt og
godkendt på selskabets ordinære generalforsamling
den / 2021
Jonas Schultz Thygesen
Dirigent
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Ledelsespåtegning
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2020 for Provas Holding A/S.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Årsregnskabet og koncernregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets og koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af selskabets og
koncernens aktiviteter og koncernens pengestrømme for 2020.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Haderslev, den 4. maj 2021

Direktion

Esge Homilius
direktør

Bestyrelse

Thies Mathiasen
formand

Benny Ravn Bonde
næstformand

Ole Bang Jensen

Søren Rishøj Jakobsen

Martine Hansen Martin

Jannie Westergaard

Henrik Bech
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til kapitalejeren i Provas Holding A/S
Konklusion
Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og
selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af koncernens og
selskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for Provas Holding A/S for regnskabsåret 1. januar 31. december 2020, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis, for såvel koncernen som selskabet samt pengestrømsopgørelse for koncernen
(”regnskabet”).

Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af regnskabet”. Vi er uafhængige af koncernen i
overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere
krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse
regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om regnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af regnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med regnskabet eller vores viden opnået
ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold
til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med
koncernregnskabet og årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi
har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.
Ledelsens ansvar for regnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende
billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et regnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset
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om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af regnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere koncernens og selskabets evne til at
fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde
regnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt
at likvidere koncernen eller selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre
dette.

Revisors ansvar for revisionen af regnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om regnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion.
Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i
overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i
Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som
følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de
enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som brugerne træffer på grundlag af
regnskabet.
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel
skepsis under revisionen. Herudover:
 Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i regnskabet, uanset om denne skyldes
besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår
revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for
ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
 Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om
effektiviteten af koncernens og selskabets interne kontrol.
 Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
 Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af regnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat
drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om koncernens og selskabets evne
til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i regnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog med-
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føre, at koncernen og selskabet ikke længere kan fortsætte driften.
 Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af regnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om regnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan
måde, at der gives et retvisende billede heraf.
 Opnår vi tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for de finansielle oplysninger for virksomhederne eller
forretningsaktiviteterne i koncernen til brug for at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet. Vi er
ansvarlige for at lede, føre tilsyn med og udføre koncernrevisionen. Vi er eneansvarlige for vores revisionskonklusion.
Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler
i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Aarhus, den 4. maj 2021
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 77 12 31

Thomas Riis
statsautoriseret revisor
mne32174

4

Selskabsoplysninger
Selskabet

Provas Holding A/S
Fjordagervej 32
6100 Haderslev
CVR-nr.: 35 39 17 46
Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december
Hjemstedskommune: Haderslev

Bestyrelse

Thies Mathiasen, formand
Benny Ravn Bonde
Ole Bang Jensen
Søren Rishøj Jakobsen
Martine Hansen Martin
Jannie Westergaard
Henrik Bech

Direktion

Esge Homilius

Revision

PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Nobelparken
Jens Chr. Skous Vej 1
8000 Aarhus C
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Koncernoversigt

6

Hoved- og nøgletal
Set over en 5-årig periode kan koncernens udvikling beskrives ved følgende hoved- og nøgletal:

2020

2019

Koncern
2018

2017

2016

TDKK

TDKK

TDKK

TDKK

TDKK

Hovedtal
Resultat
Nettoomsætning

186.935

Bruttofortjeneste

12.457

2.065

2.890

-11.143

Resultat af ordinær primær drift

186.739

-88.117

470.000

187.203

-249.836

312.667

16.943

-263.698

298.333

2.052

Resultat af finansielle poster

-4.337

-4.315

-2.982

-1.352

242

Årets resultat

-1.833

-14.254

12.034

44.438

3.769

Balancesum

2.670.162

2.633.931

2.593.917

2.820.582

2.474.406

Egenkapital

2.241.200

2.243.032

2.257.287

2.245.253

2.200.815

23.302

102.607

76.836

89.080

104.079

-79.608

-143.676

-125.946

-137.646

-149.010

-79.083

-143.257

-125.742

-135.241

-148.789

56.299

41.110

45.172

52.584

40.665

Årets forskydning i likvider

-7

41

-3.938

4.018

-4.266

Antal medarbejdere

71

75

76

76

72

Bruttomargin

6,7%

1,1%

283,5%

66,5%

9,1%

Overskudsgrad

1,4%

-5,7%

299,2%

0,0%

0,0%

Soliditetsgrad

83,9%

85,2%

87,0%

79,6%

88,9%

Forrentning af egenkapital

-0,1%

-0,6%

0,5%

2,0%

0,2%

Balance

Pengestrømme
Pengestrømme fra:
- driftsaktivitet
- investeringsaktivitet
heraf investering i materielle anlægsaktiver

- finansieringsaktivitet

Nøgletal i %
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Ledelsesberetning
Væsentligste aktiviteter
Provas Holding A/S fungerer som moderselskab for Provas Haderslev Spildevand A/S, Provas Haderslev
Vand A/S, Provas Haderslev Affald A/S og Provas Haderslev Forsyningsservice A/S.

Udvikling i året
Koncernens resultatopgørelse for 2020 udviser et underskud på TDKK 1.833, og koncernens balance pr.
31. december 2020 udviser en egenkapital på TDKK 2.241.200.
Udviklingen for de enkelte datterselskaber er beskrevet i årsrapporterne for de underliggende selskaber.
Koncernens aktiviteter er underlagt indtægtsregulering, som er upåvirket af den udbrudte pandemi. Der
har i 2021 været en omorganisering i organisationen med opdelte driftsteam og hjemmearbejde i videst
muligt omrfang. Den ændrede har ikke påvirket koncernens omsætning eller resultat i 2020 negativt i
forhold til budgettet fastlagt før udbruddet af Covid-19.
Begivenheder efter balancedagen
Der er ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten.
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december
Koncern
Note

Nettoomsætning

2020

2019

Moderselskab
2020
2019

TDKK

TDKK

TDKK

TDKK

186.935

186.739

0

0

-174.478

-184.674

0

0

12.457

2.065

0

0

-9.567

-13.208

-73

-66

Resultat af ordinær primær drift

2.890

-11.143

-73

-66

Andre driftsindtægter

1.936

3.179

0

0

-2.296

-2.638

0

0

2.530

-10.602

-73

-66

0

0

-1.758

-14.187

1

Produktions- og
distributionsomkostninger

Bruttoresultat
Administrationsomkostninger

2

Andre driftsomkostninger
Resultat før finansielle poster

Indtægter af kapitalandele i
dattervirksomheder
Finansielle indtægter

3

12

1.061

0

0

Finansielle omkostninger

4

-4.349

-5.376

-2

-1

-1.807

-14.917

-1.833

-14.254

-26

663

0

0

-1.833

-14.254

-1.833

-14.254

Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat

5
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Balance 31. december
Aktiver
Koncern
Note

Software
Udviklingsprojekter under udførelse
Immaterielle anlægsaktiver

6

Grunde og bygninger
Produktionsanlæg og maskiner

2020

2019

Moderselskab
2020
2019

TDKK

TDKK

TDKK

TDKK

1.860

1.993

0

0

197

19

0

0

2.057

2.012

0

0

33.288

33.629

0

0

2.440.811

2.453.055

0

0

4.586

4.366

0

0

56.562

40.122

0

0

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Materielle anlægsaktiver under udførelse
Materielle anlægsaktiver

7

2.535.247

2.531.172

0

0

Kapitalandele i dattervirksomheder

8

0

0

2.241.842

2.243.600

9

32.906

0

0

0

32.906

0

2.241.842

2.243.600

2.570.210

2.533.184

2.241.842

2.243.600

5.385

7.735

0

0

0

2.744

0

0

Opkrævningsret vedrørende
medfinansieringsprojekt
Finansielle anlægsaktiver
Anlægsaktiver
Tilgodehavender fra salg og
tjenesteydelser
Tilgodehavende tilslutningsbidrag
Tilgodehavender hos tilknyttede
virksomheder

0

0

327

597

320

364

0

0

13.584

11.407

0

0

0

0

17

17

Selskabsskat

2.558

1.093

0

0

Periodeafgrænsningsposter

1.129

826

0

0

Tilgodehavender

22.976

24.169

344

614

Værdipapirer

76.862

76.457

10

10

114

121

0

12

99.952

100.747

354

636

2.670.162

2.633.931

2.242.196

2.244.236

Underdækning
Andre tilgodehavender
Udskudt skatteaktiv

Likvide beholdninger
Omsætningsaktiver
Aktiver

12

10

Balance 31. december
Passiver
Koncern
Note

Selskabskapital

10

2020

2019

Moderselskab
2020
2019

TDKK

TDKK

TDKK

TDKK

500

500

500

500

0

0

54.297

56.053

Overført resultat

2.240.700

2.242.532

2.186.403

2.186.479

Egenkapital

2.241.200

2.243.032

2.241.200

2.243.032

163

137

0

0

163

137

0

0

196.528

202.178

0

0

32.906

0

0

0

Reserve for nettoopskrivning efter
den indre værdis metode

Hensættelse til udskudt skat

12

Hensatte forpligtelser
Gæld til KommuneKredit
Forpligtelse vedrørende
medfinansieringsprojekt
Overdækning

3.694

2.340

0

0

Feriepenge til indefrysning

4.081

1.478

0

0

237.209

205.996

0

0

Langfristede gældsforpligtelser

13

Gæld til KommuneKredit

13

Kreditinstitutter
KommuneKredit

84.253

5.643

0

0

49.598

67.611

85

0

0

36.000

0

0

30.914

40.367

11
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Leverandører af varer og
tjenesteydelser
Gæld til tilknyttede virksomheder
Selskabsskat

0

0

575

857

1.637

0

0

0

0

0

325

325

Gæld til tilknyttede virksomheder
vedr. selskabsskat
Overdækning

13

12.165

13.901

0

0

Anden gæld

13

13.023

21.244

0

0

Kortfristede gældsforpligtelser

191.590

184.766

996

1.204

Gældsforpligtelser

428.799

390.762

996

1.204

2.670.162

2.633.931

2.242.196

2.244.236

Passiver
Resultatdisponering

11

Eventualposter og øvrige
økonomiske forpligtelser

16

Nærtstående parter

17

Anvendt regnskabspraksis

18

11

Egenkapitalopgørelse
Koncern

Egenkapital 1. januar
Årets resultat
Egenkapital 31. december

Selskabskapital

Reserve for nettoopskrivning
efter den indre
værdis metode

Overført
resultat

I alt

TDKK

TDKK

TDKK

TDKK

500

0

2.242.533

2.243.033

0

0

-1.833

-1.833

500

0

2.240.700

2.241.200

500

56.055

2.186.478

2.243.033

0

-1.758

-75

-1.833

500

54.297

2.186.403

2.241.200

Moderselskab
Egenkapital 1. januar
Årets resultat
Egenkapital 31. december

12

Pengestrømsopgørelse 1. januar - 31. december
Koncern
Note
Årets resultat

2020

2019

TDKK

TDKK

-1.833

-14.254

Reguleringer

14

79.851

90.936

Ændring i driftskapital

15

-50.554

30.110

27.464

106.792

Pengestrømme fra drift før finansielle poster
Renteindbetalinger og lignende

12

1.062

Renteudbetalinger og lignende

-4.347

-5.372

Pengestrømme fra ordinær drift

23.129

102.482

173

125

23.302

102.607

Betalt selskabsskat
Pengestrømme fra driftsaktivitet
Køb af immaterielle anlægsaktiver

-525

-419

Køb af materielle anlægsaktiver

-79.083

-143.257

Pengestrømme fra investeringsaktivitet

-79.608

-143.676

Tilbagebetaling af gæld til KommuneKredit
Udvikling i kassekredit
Optagelse af lån i KommuneKredit

-5.650

-5.856

-18.014

46.966

78.608

0

1.355

0

56.299

41.110

-7

41

Likvider 1. januar

121

80

Likvider 31. december

114

121

Likvide beholdninger

114

121

Likvider 31. december

114

121

Afdrag på langfristede gældsforpligtelser
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet
Ændring i likvider

Likvider specificeres således:
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Noter til årsregnskabet
Koncern

1

2020

2019

Moderselskab
2020
2019

TDKK

TDKK

TDKK

TDKK

Nettoomsætning
Aktiviteter
Årets omsætning

186.598

186.184

0

0

337

555

0

0

186.935

186.739

0

0

Lønninger

32.251

36.411

26

39

Pensioner

5.923

6.035

0

0

813

857

0

0

1.702

2.648

0

0

40.689

45.951

26

39

40.689

45.951

26

39

40.689

45.951

26

39

1.694

1.639

0

0

71

75

0

0

Indtægter fra værdipapirer

707

844

0

0

Andre finansielle indtægter

-695

217

0

0

12

1.061

0

0

Over-/underdækning

2

Medarbejderforhold

Andre omkostninger til social sikring
Andre personaleomkostninger

Lønninger, pensioner, andre
omkostninger til social sikring og
andre personaleomkostninger er
omkostningsført under følgende
poster:
Administrationsomkostninger

Heraf udgør vederlag til direktion og
bestyrelse

Gennemsnitligt antal beskæftigede
medarbejdere

3

Finansielle indtægter

14

Noter til årsregnskabet
Koncern

4

5

2019

Moderselskab
2020
2019

TDKK

TDKK

TDKK

TDKK

Finansielle omkostninger
Andre finansielle omkostninger

3.994

4.900

2

1

Kursreguleringer omkostninger

355

476

0

0

4.349

5.376

2

1

Skat af årets resultat
Årets aktuelle skat
Årets udskudte skat
Regulering af udskudt skat tidligere år

6

2020

0

0

0

0

26

-1.104

0

0

0

441

0

0

26

-663

0

0

Immaterielle anlægsaktiver
Koncern

Kostpris 1. januar

Software

Anlæg under udførelse

TDKK

TDKK

5.408

19

Tilgang i årets løb

189

906

Overførsler i årets løb

728

-728

Kostpris 31. december

6.325

197

Ned- og afskrivninger 1. januar

3.415

0

Årets afskrivninger

1.050

0

Ned- og afskrivninger 31. december

4.465

0

Regnskabsmæssig værdi 31. december

1.860

197
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7

Materielle anlægsaktiver
Koncern
Produktionsan-

Andre anlæg,

Materielle an-

Grunde og byg- læg og maski-

driftsmateriel

lægsaktiver un-

ninger

ner

og inventar

der udførelse

I alt

TDKK

TDKK

TDKK

TDKK

TDKK

Kostpris 1. januar

39.953

Tilgang i årets løb
Afgang i årets løb
Overførsler i årets løb
Kostpris 31. december
Ned- og afskrivninger 1. januar
Årets afskrivninger

3.013.866

24.099

40.122

3.118.040

0

0

1.126

77.743

78.869

0

-8.263

-627

0

-8.890

311

59.911

1.056

-61.303

-25

40.264

3.065.514

25.654

56.562

3.187.994

6.324

560.811

19.733

0

586.868

652

66.440

1.931

0

69.023

0

-570

-596

0

-1.166

0

-1.978

0

0

-1.978

6.976

624.703

21.068

0

652.747

33.288

2.440.811

4.586

56.562

2.535.247

Årets ned- og afskrivninger på afhændede
aktiver
Tilbageførte ned- og afskrivninger på
afhændede aktiver
Ned- og afskrivninger 31. december

Regnskabsmæssig værdi 31. december
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Moderselskab
2020
2019

8

TDKK

TDKK

Kostpris 1. januar

2.187.545

2.187.545

Kostpris 31. december

2.187.545

2.187.545

Kapitalandele i dattervirksomheder

Værdireguleringer 1. januar

56.055

70.243

Årets resultat

-1.758

-14.188

Værdireguleringer 31. december

54.297

56.055

2.241.842

2.243.600

Regnskabsmæssig værdi 31. december

Kapitalandele i dattervirksomheder specificeres således:

Navn

Hjemsted
Haderslev

Provas-Haderslev Spildevand A/S

Kommune

Stemme- og
ejerandel

Egenkapital

Årets resultat

100%

1.930.963

-5.770

100%

251.515

-1.075

100%

48.678

3.025

100%

10.687

2.068

Haderslev
Provas-Haderslev Vand A/S

Kommune
Haderslev

Provas-Haderslev Affald A/S

Kommune
Haderslev

Provas-Haderselv Forsyningsservice A/S

9

Kommune

Øvrige finansielle anlægsaktiver
Koncern
Opkrævningsret
vedrørende
medfinansiering
sprojekt
TDKK

Kostpris 1. januar

0

Tilgang i årets løb

32.906

Kostpris 31. december

32.906

Regnskabsmæssig værdi 31. december

32.906
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10 Egenkapital
Selskabskapitalen består af 50 aktier à nominelt TDKK 10. Ingen aktier er tillagt særlige rettigheder.
Der har ikke været ændringer i selskabskapitalen i de seneste 5 år.

Moderselskab
2020
2019
TDKK

11

TDKK

Resultatdisponering
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode

-1.758

-14.187

-75

-67

-1.833

-14.254

Overført resultat

Koncern
2020

2019

Moderselskab
2020
2019

TDKK

TDKK

TDKK

TDKK

12 Hensættelse til udskudt skat
Hensættelse til udskudt skat 1. januar

137

1.241

-17

-17

26

-1.104

0

0

163

137

-17

-17

Årets indregnede beløb i
resultatopgørelsen
Hensættelse til udskudt skat 31.
december
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13 Langfristede gældsforpligtelser
Afdrag, der forfalder inden for 1 år, er opført under kortfristede gældsforpligtelser. Øvrige forpligtelser er
indregnet under langfristede gældsforpligtelser.
Gældsforpligtelserne forfalder efter nedenstående orden:

Moderselskab

Koncern
2020

2019

2020

2019

TDKK

TDKK

TDKK

TDKK

Gæld til KommuneKredit
167.792

167.507

0

0

28.736

34.671

0

0

Langfristet del

196.528

202.178

0

0

Inden for 1 år

84.253

5.643

0

0

280.781

207.821

0

0

Mellem 1 og 5 år

32.906

0

0

0

Langfristet del

32.906

0

0

0

0

0

0

0

32.906

0

0

0

Mellem 1 og 5 år

3.694

2.340

0

0

Langfristet del

3.694

2.340

0

0

12.165

13.901

0

0

15.859

16.241

0

0

Mellem 1 og 5 år

4.081

1.478

0

0

Langfristet del

4.081

1.478

0

0

13.029

21.251

0

0

17.110

22.729

0

0

Efter 5 år
Mellem 1 og 5 år

Forpligtelse vedrørende
medfinansieringsprojekt

Inden for 1 år

Overdækning

Øvrig overdækning

Feriepenge til indefrysning

Øvrig kortfristet gæld
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Koncern
2020

2019

TDKK

TDKK

14 Pengestrømsopgørelse - reguleringer
Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger

Af- og nedskrivninger inklusiv tab og gevinst ved salg
Skat af årets resultat

-12

-1.061

4.349

5.376

75.488

87.284

26

-663

79.851

90.936

2.658

-5.103

15 Pengestrømsopgørelse - ændring i driftskapital
Ændring i tilgodehavender
Ændring i over-/underdækning
Ændring i leverandører m.v.
Ændring i værdipapirbeholdninger

0

-555

-53.212

35.440

0

328

-50.554

30.110

16 Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser
Pant og sikkerhedsstillelse
Følgende aktiver er stillet til sikkerhed for realkreditinstitutter:
Til sikkerhed for samtlige selskaber i Provas Koncernens gæld til banker , 49.598 t.kr, er der stillet sikkerhed i
virksomhedens værdipapirer for en værdi af 76.862 t.kr.
Eventualaktiver

Koncernen har pr. 31. december 2020 ikke-indregnede udskudte skatteaktiver for 122.500 tkr.

Eventualforpligtelser

Koncernens selskaber hæfter solidarisk for skat af koncernens sambeskattede indkomst mv. Det samlede beløb
for skyldig selskabsskat fremgår af årsrapporten for Provas Haderslev Holding A/S, der er administrationsselskab i forhold til sambeskatningen. Koncernens selskaber hæfter endvidere solidarisk for danske kildeskatter i
form af udbytteskat, royaltyskat og renteskat. Eventuelle senere korrektioner til selskabsskatter og kildeskatter

kan medføre at selskabets hæftelse udgør et større beløb.
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17 Nærtstående parter
Transaktioner
Selskabet har valgt kun at oplyse om transaktioner, der ikke er foretaget på normale markedsvilkår efter

årsregnskabslovens § 98 c, stk. 7.

Ejerforhold
Følgende kapitalejer er noteret i selskabets ejerbog som ejende minimum 5% af stemmerne eller minimum 5%
af selskabskapitalen:
Haderslev Kommune 100%, Gåskærgade 26, 6100 Haderslev
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18 Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten for Provas Holding A/S for 2020 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens
bestemmelser for mellemstore virksomheder i regnskabsklasse C.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.
Koncern- og årsregnskab for 2020 er aflagt i TDKK.
Generelt om indregning og måling
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere
indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet,
og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå
selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser
som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Hvile-i-sig-selv princippet
Regulatorisk over-/underdækning

Såfremt de hos forbrugerne opkrævede beløb er lavere end den økonomiske ramme for henholdsvis
Prover-Haderslev Spildevand A/S og Provas-Haderslev Vand A/S, indregnes forskellen i balancen som et
tilgodehavender, i det omfang underdækningen forventes opkrævet.
Såfremt de hos forbrugerne opkrævede beløb i Provas-Hadserslev Affald A/S er lavere end omkostningerne
vedrørende affakdsaktiviteterne, indregnes forskellen i balancen som et tilgodehavende.
Overstiger de hos forbrugerne opkrævede beløb de økonomiske rammer i Provas-Haderslev Spildevand
A/S og Provas-Haderslev Vand A/S, indregnes forskellen i balancen som en gældsforpligtelse.
Overstiger de hos forbrugerne opokrævede beløb omkostningerne vedrørende affaldsaktiviteterne i ProvasHaderslev Affald A/S, indregnes forskellen i balancen som en gældsforpligtelse.
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18 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)
Konsolideringspraksis
Koncernregnskabet omfatter moderselskabet Provas Holding A/S samt virksomheder, hvori moderselskabet direkte eller indirekte besidder flertallet af stemmerettighederne, eller hvori moderselskabet gennem
aktiebesiddelse eller på anden måde har en bestemmende indflydelse. Virksomheder, hvori koncernen besidder mellem 20% og 50% af stemmerettighederne og udøver betydelig men ikke bestemmende indflydelse, betragtes som associerede virksomheder.
Ved konsolideringen sammendrages poster af ensartet karakter. Koncerninterne indtægter og omkostninger, aktiebesiddelser, udbytter og mellemværender samt realiserede og urealiserede interne gevinster og
tab ved transaktioner mellem de konsoliderede virksomheder elimineres.

Moderselskabets kapitalandele i de konsoliderede dattervirksomheder udlignes med moderselskabets
andel af dattervirksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi opgjort på det tidspunkt, hvor koncernforholdet blev etableret.
Omregning af fremmed valuta
Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår
mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en
finansiel post. Hvis valutapositioner anses for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes værdireguleringerne direkte på egenkapitalen.
Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen,
måles til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.
Anlægsaktiver, der er købt i fremmed valuta, måles til kursen på transaktionsdagen.

Resultatopgørelsen
Nettoomsætning
Ved salg af varer indregnes nettoomsætning, når fordele og risici vedrørende de solgte varer er overgået til
køber, nettoomsætningen kan måles pålideligt og det er sandsynligt, at de økonomiske fordele ved salget
vil tilgå koncernen.
Nettoomsætningen måles til det modtagne vederlag og indregnes eksklusive moms og med fradrag af
rabatter i forbindelse med salget.
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18 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)
Produktions- og distributionsomkostninger
Produktions- og distributionsomkostninger omfatter omkostninger vedrørende forsyningens rensning og
transport af spildevand og distribution af vand og vedligehold af renseanlæg samt drift af affaldsordninger
og genbrugsstationer, indvinding af vand, personaleomkostninger, afskrivninger samt omkostninger til
miljø og udvikling mv.
Administrationsomkostninger
Administrationsomkostninger omfatter omkostninger til ledelsen, det administrative personale, kontoromkostninger, afskrivninger m.v.
Andre driftsindtægter/-omkostninger
Andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger omfatter regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedernes hovedaktivitet.

Resultat af kapitalandele i dattervirksomheder
I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af resultat for året under posten ”Indtægter af
kapitalandele i dattervirksomheder”.

Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.
Skat af årets resultat
Skat af årets resultat består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat og indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan
henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.
Selskabet er sambeskattet med 100% ejede danske. Selskabsskatten fordeles mellem de sambeskattede selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster.

Balancen
Immaterielle anlægsaktiver
Software måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger eller til genindvindingsværdien,
hvor denne er lavere. Software afskrives over aftaleperioden, dog maksimalt 5 år.

24

Noter til årsregnskabet
18 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.
Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt,
hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.
Renteomkostninger på lån optaget direkte til finansiering af fremstilling af materielle anlægsaktiver indregnes i kostprisen over fremstillingsperioden.
Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært over
aktivernes forventede brugstid, der udgør:

Produktionsanlæg og maskiner
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

10-75 år
5 år

Restværdierne for anlægsaktiverne er fastsat til nul.
Afskrivningsperiode og restværdi revurderes årligt.

Nedskrivning af anlægsaktiver
Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre,
om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning.
Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.
Kapitalandele i dattervirksomheder
Kapitalandele i dattervirksomheder indregnes og måles efter den indre værdis metode.
I balancen indregnes under posten “Kapitalandele i dattervirksomheder“ den forholdsmæssige ejerandel af
virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi opgjort med udgangspunkt i dagsværdien af de identificerbare nettoaktiver på anskaffelsestidspunktet.

Den samlede nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder henlægges via overskudsdisponeringen til “Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode“ under egenkapitalen. Reserven
reduceres med udbytteudlodninger til moderselskabet og reguleres med andre egenkapitalbevægelser i
dattervirksomhederne.
Dattervirksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi indregnes til DKK 0. Hvis moderselskabet
har en retslig eller en faktisk forpligtelse til at dække virksomhedens underbalance, indregnes en hensat for-
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pligtelse hertil.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealisationsværdi, hvilket normalt udgør nominel værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet som aktiver omfatter afholdte forudbetalte omkostninger vedrørende husleje, forsikringspræmier, abonnementer og renter.
Værdipapirer og kapitalandele
Værdipapirer og kapitalandele, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter børsnoterede obligationer og
aktier, der måles til dagsværdien på balancedagen. Dagsværdien opgøres på grundlag af den senest noterede salgskurs.

Kapitalandele, som ikke er handlet på et aktivt marked, måles til kostpris eller en lavere genindvindingsværdi.
Udskudte skatteaktiver og -forpligtelser
Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser, opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse
af aktivet, henholdsvis afvikling af forpligtelsen.
Udskudte skatteaktiver måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme
juridiske skatteenhed.
Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil
være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat, som følge
af ændringer i skattesatser, indregnes i resultatopgørelsen eller i egenkapitalen, når den udskudte skat vedrører poster, der er indregnet i egenkapitalen.
Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets
skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle poster.
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Finansielle gældsforpligtelser
Lån, som lån hos kreditinstitutter, indregnes ved låneoptagelsen til det modtagne provenu med fradrag af
afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles lånene til amortiseret kostpris, således
at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen som en renteomkostning over låneperioden.

Langfristet gæld er således målt til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld. For
obligationslån svarer amortiseret kostpris til en restgæld beregnet som lånets underliggende kontantværdi
på lånoptagelsestidspunktet reguleret med en over afdragstiden foretaget afskrivning af lånets kursregulering på optagelsestidspunktet.
Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi.

Pengestrømsopgørelse
Pengestrømsopgørelsen viser koncernens pengestrømme for året opdelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet, årets forskydning i likvider samt koncernens likvider ved årets begyndelse og slutning.
Pengestrøm fra driftsaktivitet
Pengestrøm fra driftsaktiviteten opgøres som årets resultat reguleret for ændring i driftskapitalen og ikke
kontante resultatposter som af- og nedskrivninger og hensatte forpligtelser. Driftskapitalen omfatter
omsætningsaktiver fratrukket kortfristede gældsforpligtelser eksklusive de poster, der indgår i likvider.
Pengestrøm fra investeringsaktivitet
Pengestrøm fra investeringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra køb og salg af immaterielle, materielle
og finansielle anlægsaktiver.
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet
Pengestrøm fra finansieringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra optagelse og tilbagebetaling af langfristede gældsforpligtelser samt ind- og udbetalinger til og fra selskabsdeltagerne.
Likvider
Likvide midler består af ”Likvide beholdninger”.
Pengestrømsopgørelsen kan ikke udledes alene af det offentliggjorte regnskabsmateriale.
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Hoved- og nøgletal
Forklaring af nøgletal

Bruttomargin

Bruttofortjeneste x 100
Nettoomsætning

Overskudsgrad

Resultat før finansielle poster x 100
Nettoomsætning

Afkastningsgrad

Resultat før finansielle poster x 100
Samlede aktiver

Soliditetsgrad

Forrentning af egenkapital

Egenkapital ultimo x 100
Samlede aktiver ultimo
Ordinært resultat efter skat x 100
Gennemsnitlig egenkapital
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Punkt 6, Regnskab 2020, bilag 7, Provas-Haderslev Forsyningsservice - Årsrapport 2020

Provas-Haderslev
Forsyningsservice A/S
Fjordagervej 32, 6100 Haderslev

Årsrapport for 2020

CVR-nr. 32 76 79 66

Årsrapporten er fremlagt og
godkendt på selskabets ordinære generalforsamling
den / 2021
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Ledelsespåtegning
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2020 for Provas-Haderslev Forsyningsservice A/S.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for 2020.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Haderselv, den 4. maj 2021

Direktion

Esge Homilius
direktør

Bestyrelse

Thies Mathiasen
formand

Benny Ravn Bonde
næstformand

Ole Bang Jensen

Søren Rishøj Jakobsen

Jannie Westergaard

Martine Hansen Martin
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til kapitalejeren i Provas-Haderslev Forsyningsservice A/S
Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2020 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Vi har revideret årsregnskabet for Provas-Haderslev Forsyningsservice A/S for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2020, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis
(”regnskabet”).

Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af regnskabet”. Vi er uafhængige af selskabet i
overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere
krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse
regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om regnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af regnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med regnskabet eller vores viden opnået
ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold
til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med
årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.
Ledelsens ansvar for regnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for
nødvendig for at udarbejde et regnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af regnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften;
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at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde regnskabet på
grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere
selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.
Revisors ansvar for revisionen af regnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om regnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion.
Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i
overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i
Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som
følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de
enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som brugerne træffer på grundlag af
regnskabet.
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel
skepsis under revisionen. Herudover:
 Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i regnskabet, uanset om denne skyldes
besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår
revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for
ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
 Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om
effektiviteten af selskabets interne kontrol.
 Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
 Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af regnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat
drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte
driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre
opmærksom på oplysninger herom i regnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige,
modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til
datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at
selskabet ikke længere kan fortsætte driften.
 Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af regnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om regnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan
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måde, at der gives et retvisende billede heraf.
Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler
i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Aarhus, den 4. maj 2021
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 77 12 31

Thomas Riis
statsautoriseret revisor
mne32174
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Selskabsoplysninger
Selskabet

Provas-Haderslev Forsyningsservice A/S
Fjordagervej 32
6100 Haderslev
CVR-nr.: 32 76 79 66
Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december
Hjemstedskommune: Haderslev

Bestyrelse

Thies Mathiasen, formand
Benny Ravn Bonde
Ole Bang Jensen
Søren Rishøj Jakobsen
Jannie Westergaard
Martine Hansen Martin

Direktion

Esge Homilius

Revision

PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Nobelparken
Jens Chr. Skous Vej 1
8000 Aarhus C
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Ledelsesberetning
Væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at drive servicevirksomhed og anden dermed i forbindelse stående virksomhed,
herunder rådgivning, udlejning af personel og materiel, overfor såvel den privat ejede som den offentligt
ejede forsyningssektor.
Udvikling i året
Selskabets resultatopgørelse for 2020 udviser et overskud på TDKK 2.068, og selskabets balance pr. 31.
december 2020 udviser en egenkapital på TDKK 10.687.
Corona-epidemien har ikke haft den store betydning for resultatet for Provas Haderslev Forsyningsservice
A/S. Medarbejderne har været sendt hjem i det omfang det har været muligt, men produktiviteten har
været stabil.
Målsætninger og forventninger for det kommende år
Det er ledelsens forventning, at selskabet de kommende regnskabsår kan opretholde gode og stabile
forhold grundet stabilt omsætningsgrundlag i søsterselskaberne.
Der er fokus på at optimere økonomien i Provas, hvilket også gælder Provas Haderslev Forsyningsservice
A/S. Der er i budget 2021 vurderet på alle budgetter for på den måde at sikre at økonomien er god.
Begivenheder efter balancedagen
Der er ikke sket væsentlige begivenheder efter regnskabsårets udløb.
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december
Note

Nettoomsætning

2020

2019

TDKK

TDKK

55.258

59.458

1.385

1.139

-11.981

-15.007

44.662

45.590

-40.690

-44.163

-1.169

-1.531

Resultat før finansielle poster

2.803

-104

Finansielle indtægter

1.002

1.051

-1.153

-842

2.652

105

-584

-24

2.068

81

2.068

81

2.068

81

Andre driftsindtægter
Andre eksterne omkostninger

Bruttoresultat
Personaleomkostninger

1

Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver

Finansielle omkostninger

Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat

2

Resultatdisponering
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat
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Balance 31. december
Aktiver
Note

2020

2019

TDKK

TDKK

Software

942

808

Anlæg under udførelse

197

19

1.139

827

1.487

1.060

1.487

1.060

Anlægsaktiver

2.626

1.887

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

1.306

217

42.707

19.786

1.040

1.168

0

389

414

203

Tilgodehavender

45.467

21.763

Værdipapirer

76.852

76.447

114

109

Omsætningsaktiver

122.433

98.319

Aktiver

125.059

100.206

Immaterielle anlægsaktiver

3

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Materielle anlægsaktiver

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder
Andre tilgodehavender

Selskabsskat
Periodeafgrænsningsposter

Likvide beholdninger

4

8

Balance 31. december
Passiver
Note

2020

2019

TDKK

TDKK

Selskabskapital

500

500

Overført resultat

10.187

8.119

Egenkapital

10.687

8.619

Hensættelse til udskudt skat

163

137

Hensatte forpligtelser

163

137

4.081

1.478

4.081

1.478

35.691

43.994

Feriepenge til indefrysning
Langfristede gældsforpligtelser

5

Kreditinstitutter
Modtagne forudbetalinger fra kunder

701

0

Leverandører af varer og tjenesteydelser

765

1.233

64.864

35.087

Gæld til tilknyttede virksomheder

Selskabsskat

1.057

889

7.050

8.769

Kortfristede gældsforpligtelser

110.128

89.972

Gældsforpligtelser

114.209

91.450

Passiver

125.059

100.206

Anden gæld

5

Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser
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2020

2019

TDKK

TDKK

Personaleomkostninger
Lønninger

32.251

35.242

Pensioner

5.923

6.035

Andre omkostninger til social sikring

813

826

1.703

2.060

40.690

44.163

71

75

558

246

26

-222

584

24

Andre personaleomkostninger

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere

2

Skat af årets resultat
Årets aktuelle skat
Årets udskudte skat

3

Immaterielle anlægsaktiver
Software

Anlæg under
udførelse

I alt

TDKK

TDKK

TDKK

Kostpris 1. januar

3.146

19

3.165

Tilgang i årets løb

0

906

906

728

-728

0

Kostpris 31. december

3.874

197

4.071

Ned- og afskrivninger 1. januar

2.339

0

2.339

593

0

593

2.932

0

2.932

942

197

1.139

Overførsler i årets løb

Årets afskrivninger
Ned- og afskrivninger 31. december

Regnskabsmæssig værdi 31. december
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Materielle anlægsaktiver
Andre anlæg,
driftsmateriel og
inventar
TDKK

Kostpris 1. januar

5.507

Tilgang i årets løb

1.003

Kostpris 31. december

6.510

Ned- og afskrivninger 1. januar

4.447
576

Årets afskrivninger

5

Ned- og afskrivninger 31. december

5.023

Regnskabsmæssig værdi 31. december

1.487

Langfristede gældsforpligtelser
Afdrag, der forfalder inden for 1 år, er opført under kortfristede gældsforpligtelser. Øvrige forpligtelser er
indregnet under langfristede gældsforpligtelser.
Gældsforpligtelserne forfalder efter nedenstående orden:

2020

2019

TDKK

TDKK

Feriepenge til indefrysning
Mellem 1 og 5 år

4.081

1.478

Langfristet del

4.081

1.478

Øvrig kortfristet gæld

7.050

8.769

11.131

10.247
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Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser
Pant og sikkerhedsstillelse
Følgende aktiver er stillet til sikkerhed for bankforbindelser:
Til sikkerhed for samtlige selskaber i Provas koncernens gæld til banker, 49.513 T.kr, er der stillet sikkerhed i
virksomhedens værdipapirer for en værdi af 76.852 T.kr.
Eventualforpligtelser

Koncernens selskaber hæfter solidarisk for skat af koncernens sambeskattede indkomst mv. Det samlede beløb
for skyldig selskabsskat fremgår af årsrapporten for Provas Holding A/S, CVR-nr. 35 39 17 46, der er administra-

tionsselskab i forhold til sambeskatningen. Koncernens selskaber hæfter endvidere solidarisk for danske kildeskatter i form af udbytteskat, royaltyskat og renteskat. Eventuelle senere korrektioner til selskabsskatter og kilde-

skatter kan medføre at selskabets hæftelse udgør et større beløb.
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Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Provas-Haderslev Forsyningsservice A/S for 2020 er udarbejdet i overensstemmelse med
årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.
Årsregnskab for 2020 er aflagt i TDKK.

Generelt om indregning og måling
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere
indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet,
og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå
selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser
som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Resultatopgørelsen
Nettoomsætning
Ved salg af varer indregnes nettoomsætning, når fordele og risici vedrørende de solgte varer er overgået til
køber, nettoomsætningen kan måles pålideligt og det er sandsynligt, at de økonomiske fordele ved salget
vil tilgå selskabet.

Nettoomsætningen måles til dagsværdien af det aftalte vederlag ekskl. moms og afgifter opkrævet på vegne
af tredjepart. Alle former for afgivne rabatter indregnes i omsætningen.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger indeholder omkostninger til kundeadministration og information,
administrativ IT, revision, kontorhold, lokaler, rullende materiel, laboratorium, tab ved afhændelse af
anlægsaktiver, inkassobehandling og tab på kunder mv.
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Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner, samt andre
omkostninger til social sikring mv. til virksomhedens medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket
modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.
Af- og nedskrivninger
Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver.
Andre driftsindtægter/-omkostninger
Andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger omfatter regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til selskabets hovedaktivitet, herunder rykkergebyrer, fortjeneste og tab vedrørende afhændelse af
materielle anlægsaktiver, udgifter til kundeadministration og information, administrativ IT, revision,
kontorhold, lokaler, rullende materiel, laboratorium, inkassobehandling og tab på kunder mv.

Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renter og kursreguleringer af værdipapirer.
Skat af årets resultat
Skat af årets resultat består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat og indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan
henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.
Selskabet er sambeskattet med 100% ejede danske dattervirksomheder. Den danske selskabsskat fordeles
mellem de sambeskattede danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster.

Balancen
Immaterielle anlægsaktiver
Software måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Sofware afskrives lineært over den
økonomiske brugstid, der er vurderet til 3 år.
Udviklingsomkostninger og omkostninger til internt oparbejdede rettigheder indregnes i resultatopgørelsen som omkostninger i anskaffelsesåret.
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Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.
Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt,
hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.
Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært over
aktivernes forventede brugstid, der udgør:
Biler og mobilt materiel
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

5 år
3 - 10 år

Restværdierne for anlægsaktiverne er fastsat til nul.
Afskrivningsperiode og restværdi revurderes årligt.
Nedskrivning af anlægsaktiver
Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre,
om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning.
Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealisationsværdi, hvilket normalt udgør nominel værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab. Nedskrivninger til tab
opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender samt for tilgodehavender fra
salg tillige med en generel nedskrivning baseret på selskabets erfaringer fra tidligere år.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet som aktiver omfatter afholdte forudbetalte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.
Værdipapirer og kapitalandele
Værdipapirer og kapitalandele, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter børsnoterede obligationer og
aktier, der måles til dagsværdien på balancedagen. Dagsværdien opgøres på grundlag af den senest noterede salgskurs.
Kapitalandele, som ikke er handlet på et aktivt marked, måles til kostpris eller en lavere genindvindingsvær-
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di.
Udskudte skatteaktiver og -forpligtelser
Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser, opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse
af aktivet, henholdsvis afvikling af forpligtelsen.
Udskudte skatteaktiver måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme
juridiske skatteenhed.
Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil
være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat, som følge
af ændringer i skattesatser, indregnes i resultatopgørelsen eller i egenkapitalen, når den udskudte skat vedrører poster, der er indregnet i egenkapitalen.
Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets
skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle poster.

Finansielle gældsforpligtelser
Lån, som lån hos kreditinstitutter, indregnes ved låneoptagelsen til det modtagne provenu med fradrag af
afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles lånene til amortiseret kostpris, således
at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen som en renteomkostning over låneperioden.

Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi.
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Ledelsespåtegning
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2020 for Provas-Haderslev Spildevand A/S.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for 2020.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Haderslev, den 4. maj 2021

Direktion

Esge Homilius
direktør

Bestyrelse

Thies Mathiasen
formand

Benny Ravn Bonde
næstformand

Gunnar Asmussen

Søren Rishøj Jakobsen

Henrik Rømer Bro

Ole Bang Jensen
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til kapitalejeren i Provas-Haderslev Spildevand A/S
Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2020 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Vi har revideret årsregnskabet for Provas-Haderslev Spildevand A/S for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2020, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt
regnskabspraksis (”regnskabet”).

Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af regnskabet”. Vi er uafhængige af selskabet i
overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere
krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse
regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om regnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af regnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med regnskabet eller vores viden opnået
ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold
til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med
årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.
Ledelsens ansvar for regnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for
nødvendig for at udarbejde et regnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af regnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften;
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at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde regnskabet på
grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere
selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.
Revisors ansvar for revisionen af regnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om regnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion.
Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i
overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i
Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som
følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de
enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som brugerne træffer på grundlag af
regnskabet.
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel
skepsis under revisionen. Herudover:
 Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i regnskabet, uanset om denne skyldes
besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår
revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for
ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
 Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om
effektiviteten af selskabets interne kontrol.
 Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
 Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af regnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat
drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte
driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre
opmærksom på oplysninger herom i regnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige,
modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til
datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at
selskabet ikke længere kan fortsætte driften.
 Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af regnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om regnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan
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måde, at der gives et retvisende billede heraf.
Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler
i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Aarhus, den 4. maj 2021
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 77 12 31

Thomas Riis
statsautoriseret revisor
mne32174
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Selskabsoplysninger
Selskabet

Provas-Haderslev Spildevand A/S
Fjordagervej 32
6100 Haderslev
CVR-nr.: 32 88 22 77
Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december
Hjemstedskommune: Haderslev

Bestyrelse

Thies Mathiasen, formand
Benny Ravn Bonde
Gunnar Asmussen
Søren Rishøj Jakobsen
Henrik Rømer Bro
Ole Bang Jensen

Direktion

Esge Homilius

Revision

PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Nobelparken
Jens Chr. Skous Vej 1
8000 Aarhus C
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Hoved- og nøgletal
Set over en 5-årig periode kan selskabets udvikling beskrives ved følgende hoved- og nøgletal:
2020

2019

2018

2017

2016

TDKK

TDKK

TDKK

TDKK

TDKK

Hovedtal
Resultat
Nettoomsætning

103.091

105.504

-148.919

364.089

110.439

Bruttofortjeneste

1.953

-2.984

-240.238

273.085

9.160

Resultat af ordinær primær drift

-2.625

-8.549

-246.255

266.750

2.608

Resultat før finansielle poster

-3.332

-9.263

-247.083

0

0

Resultat af finansielle poster

-3.577

-3.767

-2.667

-1.812

-273

Årets resultat

-5.771

-12.784

5.898

32.325

3.145

Balancesum

2.245.053

2.183.517

2.186.042

2.395.146

2.088.494

Egenkapital

1.930.963

1.936.734

1.949.518

1.943.620

1.911.295

57.897

99.051

102.526

104.085

127.140

1,9%

-2,8%

161,3%

75,0%

8,3%

Balance

Investering i materielle anlægsaktiver

Nøgletal i %
Bruttomargin
Overskudsgrad

-3,2%

-8,8%

165,9%

0,0%

0,0%

Afkastningsgrad

-0,1%

-0,4%

-11,3%

0,0%

0,0%

Soliditetsgrad

86,0%

88,7%

89,2%

81,1%

91,5%

Forrentning af egenkapital

-0,3%

-0,7%

0,3%

1,7%

0,2%
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Ledelsesberetning
Væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at drive en effektiv forsyningsvirksomhed og anden dermed i forbindelse stående
virksomhed med behandling, levering og transport af spildevand, alt under hensyntagen til
forsyningssikkerhed, sundhed, natur og miljø.
Udvikling i året
Selskabets resultatopgørelse for 2020 udviser et underskud på TDKK 5.771, og selskabets balance pr. 31.
december 2020 udviser en egenkapital på TDKK 1.931. Der var i budgettet for 2020 budgetteret med et
underskud, der skal finansieres ved låneoptag.
I 2020 fik vi kloaksepareret den 4. og sidste etape af Over Jerstal. Det betyder at, 520 ejendomme, Over
Jerstal Skole samt et par virksomheder nu er klar til få koblet deres spildevand på det nye vakuumsystem.
Langt de fleste borgere i Over Jerstal har taget godt imod det nye system. De har været behjælpelige med
stærke fælles løsninger, idet, vi har bedt dem om at være ekstra påpasselige med hvad de skyller ud i
spildvandsystemet. Også at deres kloakmester ikke skyller grus og sten med ud, under selve omkoblingen.
I 2020 har vi etableret transportledningen, der skal transportere spildevandet fra Skovby til Vedsted, hvor
Vedsted bliver samlet op videres til Over Jerstal for at blive renset. Transportledningen fra Arnitlund til
Over Jerstal, er i den forbindelse blevet udskiftet til en ny trykledning. Nu bliver spildevandet fra 4 mindre
byer samlet på Over Jerstal renseanlæg, hvor det renses, indtil det nye ledningssystem til Vojens
Renseanlæg står klar.
På Kloaksaneringsfronten har 2020 været et stille år, da arbejdet med vandhåndterings strategier pågår,
dette planlægningsarbejde sker i samarbejde med spildevandsmyndigheden ved Haderslev Kommune.
Provas Haderslev Spildevand A/S har overordnet set ikke været mærket af Corona-epidemien. Der har
været et mindre forbrug på virksomhederne, men det er som udgangspunkt blevet opvejet af et større
privatforbrug. Samtidig er vandforbruget også afhængig af om det f.eks. er en tør eller våd sommer, så det
er svært at vurdere den reelle effekt.
Målsætninger og forventninger for det kommende år
Selskabet er underlagt reglerne om indtægtsrammer jf. vandsektorlovens § 2, stk. 1. For 2021 har Provas
Haderslev Spildevand A/S fået udmeldt en indtægtsramme på 116,8 mio. kr. Det er 5,9 mio. kr. større end
indtægtsrammen for 2020 på 110,9 mio. kr.
Forventningerne til 2021 er at udviklingen i de senere år fortsætter. Der i budgettet for 2021 arbejdet med
at få økonomien tættere på at balancere. I de kommende år påbegyndes arbejdet med den nye
spildevandsplan, hvor der er budgetteret med så store anlægsudgifter, at det bliver vanskeligt at holde
indenfor rammen. Det betyder, at der i 2021 vil være låneoptag for at kunne finansiere planen.
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Ledelsesberetning
Begivenheder efter balancedagen
Der er ikke sket væsentlige begivenheder efter regnskabsårets udløb.
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december
Note

Nettoomsætning

2020

2019

TDKK

TDKK

103.091

105.504

-101.138

-108.488

1.953

-2.984

Administrationsomkostninger

-4.578

-5.565

Resultat af ordinær primær drift

-2.625

-8.549

1.513

1.851

Andre driftsomkostninger

-2.220

-2.565

Resultat før finansielle poster

-3.332

-9.263

1

Produktions- og distributionsomkostninger

Bruttoresultat

Andre driftsindtægter

Finansielle indtægter

3

32

53

Finansielle omkostninger

4

-3.609

-3.820

-6.909

-13.030

1.138

246

-5.771

-12.784

-5.771

-12.784

-5.771

-12.784

Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
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Resultatdisponering
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat

9

Balance 31. december
Aktiver
Note

Software

2020

2019

TDKK

TDKK

0

128

0

128

14.395

14.395

1.949.561

1.968.973

820

1.219

153.636

142.486

30.291

23.944

2.148.703

2.151.017

32.906

0

32.906

0

2.181.609

2.151.145

2.539

4.872

48.004

15.678

1.837

699

320

0

10.470

8.105

0

2.744

274

274

Tilgodehavender

63.444

32.372

Omsætningsaktiver

63.444

32.372

2.245.053

2.183.517

Immaterielle anlægsaktiver

6

Grunde
Distributionsanlæg
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

Renseanlæg
Materielle anlægsaktiver under udførelse
Materielle anlægsaktiver

7

Opkrævningsret vedrørende medfinansieringsprojekt
Finansielle anlægsaktiver
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Anlægsaktiver
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder

Tilgodehavende sambeskatningsbidrag
Underdækning
Andre tilgodehavender

Tilgodehavende tilslutningsbidrag
Periodeafgrænsningsposter

Aktiver

9

10

Balance 31. december
Passiver
Note

Selskabskapital

10

2020

2019

TDKK

TDKK

20.000

20.000

Overført resultat

1.910.963

1.916.734

Egenkapital

1.930.963

1.936.734

164.772

169.504

2.343

0

32.906

0

Kommunekredit
Overdækning
Forpligtelse vedrørende medfinansieringsprojekt
Langfristede gældsforpligtelser

12

200.021

169.504

Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser

12

83.335

28.325

7.257

11.806

21.072

26.813

0

635

2.405

9.700

Kortfristede gældsforpligtelser

114.069

77.279

Gældsforpligtelser

314.090

246.783

2.245.053

2.183.517

Kreditinstitutter
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Gæld til tilknyttede virksomheder

Anden gæld

12

Passiver

Resultatdisponering

11

Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser

13

Nærtstående parter

14

Anvendt regnskabspraksis

15

11

Egenkapitalopgørelse

Egenkapital 1. januar
Årets resultat
Egenkapital 31. december

Selskabskapital

Overført
resultat

I alt

TDKK

TDKK

TDKK

20.000

1.916.734

1.936.734

0

-5.771

-5.771

20.000

1.910.963

1.930.963
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Noter til årsregnskabet
1

2019

TDKK

TDKK

Nettoomsætning

Årets omsætning
Over-/underdækning

2

2020

105.114

105.504

-2.023

0

103.091

105.504

335

370

0

0

Medarbejderforhold

Vederlag til direktion og bestyrelse

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere

Selskabets direktion og bestyrelse aflønnes af andre selskaber i koncernen. Provas Haderslev Spildevand A/S
afregner herfor gennem management fee. Det oplyste beløb er den andel af ledelsesaflønningen der vurderes
at vedrøre Provas Haderslev Spildevand A/S.

3

4

Finansielle indtægter
Renteindtægter tilknyttede virksomheder

21

43

Andre finansielle indtægter

11

10

32

53

Renteomkostninger til kreditinstitutter

2.521

2.706

Garantiprovision Haderslev kommune

1.088

1.114

3.609

3.820

Finansielle omkostninger
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Noter til årsregnskabet
5

2020

2019

TDKK

TDKK

Skat af årets resultat
Refusion i sambeskatning

6

-1.138

-246

-1.138

-246

Immaterielle anlægsaktiver
Software
TDKK

Kostpris 1. januar

384

Kostpris 31. december

384

Ned- og afskrivninger 1. januar

256

Årets afskrivninger

128

Ned- og afskrivninger 31. december

384

0

Regnskabsmæssig værdi 31. december

7

Materielle anlægsaktiver

Kostpris 1. januar

Andre an-

Materielle

læg, driftsma-

anlægsaktive

Distributions

teriel og in-

Grunde

anlæg

ventar

Renseanlæg

udførelse

I alt

TDKK

TDKK

TDKK

TDKK

TDKK

TDKK

14.395

2.371.253

8.902

r under

214.321

23.945

2.632.816

Tilgang i årets løb

0

0

61

0

57.836

57.897

Afgang i årets løb

0

-7.406

0

0

0

-7.406

Overførsler i årets løb

0

31.993

167

19.330

-51.490

0

14.395

2.395.840

9.130

233.651

30.291

2.683.307

Ned- og afskrivninger 1. januar

0

402.279

7.683

71.835

0

481.797

Årets afskrivninger

0

46.034

627

8.180

0

54.841

afhændede aktiver

0

-2.034

0

0

0

-2.034

Ned- og afskrivninger 31. december

0

446.279

8.310

80.015

0

534.604

14.395

1.949.561

820

153.636

30.291

2.148.703

Kostpris 31. december

Tilbageførte ned- og afskrivninger på

Regnskabsmæssig værdi 31.
december
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Noter til årsregnskabet
8

Finansielle anlægsaktiver
Opkrævningsret
vedrørende
medfinansiering
sprojekt
TDKK

9

Kostpris 1. januar

0

Tilgang i årets løb

32.906

Kostpris 31. december

32.906

Regnskabsmæssig værdi 31. december

32.906

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter udgøres af forudbetalte omkostninger vedrørende husleje, forsikringspræmier,
abonnementer og renter samt reguleringer til dagsværdi for afledte finansielle instrumenter med positiv
dagsværdi.

10 Egenkapital
Selskabskapitalen består af 20.000 aktier à nominelt TDKK 1.000. Ingen aktier er tillagt særlige rettigheder.

11

2020

2019

TDKK

TDKK

Resultatdisponering
Overført resultat

-5.771

-12.784

-5.771

-12.784

15

Noter til årsregnskabet
12 Langfristede gældsforpligtelser
Afdrag, der forfalder inden for 1 år, er opført under kortfristede gældsforpligtelser. Øvrige forpligtelser er
indregnet under langfristede gældsforpligtelser.
Gældsforpligtelserne forfalder efter nedenstående orden:

2020

2019

TDKK

TDKK

Kommunekredit
140.643

141.012

24.129

28.492

Langfristet del

164.772

169.504

Inden for 1 år

83.335

28.325

248.107

197.829

Mellem 1 og 5 år

2.343

0

Langfristet del

2.343

0

0

0

2.343

0

Mellem 1 og 5 år

32.906

0

Langfristet del

32.906

0

2.405

9.700

35.311

9.700

Efter 5 år
Mellem 1 og 5 år

Overdækning

Inden for 1 år

Forpligtelse vedrørende medfinansieringsprojekt

Øvrig kortfristet gæld

13 Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser
Eventualforpligtelser

Koncernens selskaber hæfter solidarisk for skat af koncernens sambeskattede indkomst mv. Det samlede beløb
for skyldig selskabsskat fremgår af årsrapporten for Provas Holding A/S, CVR-nr. 35 39 17 46, der er administra-

tionsselskab i forhold til sambeskatningen. Koncernens selskaber hæfter endvidere solidarisk for danske kildeskatter i form af udbytteskat, royaltyskat og renteskat. Eventuelle senere korrektioner til selskabsskatter og kilde-

skatter kan medføre at selskabets hæftelse udgør et større beløb.
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Noter til årsregnskabet
14 Nærtstående parter
Grundlag
Bestemmende indflydelse
Provas Holding a/s (udarbejder koncernregnskab)

Ejer 100 %

Transaktioner
Selskabet har valgt kun at oplyse om transaktioner, der ikke er foretaget på normale markedsvilkår efter

årsregnskabslovens § 98 c, stk. 7.

Koncernregnskab
Selskabet indgår i koncernrapporten for moderselskabet
Navn

Hjemsted

Provas Holding a/s

Fjordagervej 32, 6100 Haderslev

Koncernrapporten for kan rekvireres på følgende adresse:
Fjordagervej 32, 6100 Haderslev
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Noter til årsregnskabet
15 Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten for Provas-Haderslev Spildevand A/S for 2020 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for mellemstore virksomheder i regnskabsklasse C.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.
Årsregnskab for 2020 er aflagt i TDKK.

Pengestrømsopgørelse
Med henvisning til årsregnskabslovens § 86, stk. 4 og til pengestrømsopgørelsen i koncernregnskabet for
har selskabet undladt at udarbejde pengestrømsopgørelse.
Generelt om indregning og måling
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere
indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet,
og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå
selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser
som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Regulatorisk over-/underdækning
Selskabet er omfattet af vandsektorloven. Dette medfører, at selskabets over-/underdækning opgjort efter
vandsektorloven skal indregnes i næste års priser. Som følge heraf er den del af selskabets årets over/underdækning der forventes afviklet over priserne indregnet i nettoomsætningen.
Omregning af fremmed valuta
Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår
mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en
finansiel post. Hvis valutapositioner anses for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes værdireguleringerne direkte på egenkapitalen.
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Noter til årsregnskabet
15 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)
Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen,
måles til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.
Anlægsaktiver, der er købt i fremmed valuta, måles til kursen på transaktionsdagen.

Resultatopgørelsen
Nettoomsætning
Nettoomsætningen omfatter afledningsafgifter, fast afgift, vejbidrag, tilslutningsbidrag m.v. og indregnes i
resultatopgørelsen i takt med levering.
Indtægter fra årets leverancer opgøres på grundlag af kundernes måleraflæsning m.v. og forventes
modtaget.
Nettoomsætningen måles til det dagsværdien af det aftalte vederlag ekskl. moms og afgifter opkrævet på
vegne af tredjepart.
Årets regulering i over-/underdækning indregnes i omsætningen.

Produktions- og distributionsomkostninger
Produktionsomkostninger omfatter alle omkostninger vedrørende forsyningens rensning af spildevand,
drift og vedligehold af renseanlæg, bassiner m.v., afskrivninger samt lokaleomkostninger.
Under produktions- og distributionsomkostninger indregnes tillige forsknings- og udviklingsomkostninger, der ikke opfylder kriterierne for aktivering, samt afskrivning på aktiverede udviklingsomkostninger.
Distributionsomkostninger omfatter alle omkostninger, som kan henføres til distribution af spildevand.
Under regnskabsposten hører endvidere reparation og vedligeholdelse af ledningsnet, drift af
pumpestationer, ledningsregistrering og afskrivning på distributionsaktiver. Omkostningerne ved
aflæsning af forbrugsmålere betragtes som en distributionsomkostning.
Administrationsomkostninger
Administrationsomkostninger omfatter omkostninger til ledelsen, det administrative personale,
kontorlokaler, kontoromkostninger samt afskrivninger på aktiver, som benyttes i administrationen.
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Noter til årsregnskabet
15 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)
Andre driftsindtægter/-omkostninger
Andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger omfatter regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til selskabets hovedaktivitet, herunder tømningsordning.

Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renter.
Skat af årets resultat
Skat af årets resultat består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat og indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan
henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.
Selskabet er sambeskattet med 100% ejede danske dattervirksomheder. Den danske selskabsskat fordeles
mellem de sambeskattede danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster.

Balancen
Immaterielle anlægsaktiver
Software måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger eller til genindvindingsværdien,
hvor denne er lavere. Software afskrives over 3 år.
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.
Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt,
hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.
Renteomkostninger på lån optaget direkte til finansiering af fremstilling af materielle anlægsaktiver indregnes i kostprisen over fremstillingsperioden.
Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært over
aktivernes forventede brugstid, der udgør:

Renseanlæg
40-50 år
5 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Ledninger
75 år
Strømpeforinger
50 år
Bassiner og bygværker
50-75 år
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Noter til årsregnskabet
15 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Restværdierne for anlægsaktiverne er fastsat til nul.
Afskrivningsperiode og restværdi revurderes årligt.

Nedskrivning af anlægsaktiver
Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre,
om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning.
Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealisationsværdi, hvilket normalt udgør nominel værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab. Nedskrivninger til tab
opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender samt for tilgodehavender fra
salg tillige med en generel nedskrivning baseret på selskabets erfaringer fra tidligere år.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet som aktiver omfatter afholdte forudbetalte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.
Udskudte skatteaktiver og -forpligtelser
Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser, opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse
af aktivet, henholdsvis afvikling af forpligtelsen.
Udskudte skatteaktiver måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme
juridiske skatteenhed.
Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil
være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat, som følge
af ændringer i skattesatser, indregnes i resultatopgørelsen eller i egenkapitalen, når den udskudte skat vedrører poster, der er indregnet i egenkapitalen.

21

Noter til årsregnskabet
15 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)
Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets
skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle poster.

Finansielle gældsforpligtelser
Lån, som lån hos kreditinstitutter, indregnes ved låneoptagelsen til det modtagne provenu med fradrag af
afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles lånene til amortiseret kostpris, således
at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen som en renteomkostning over låneperioden.

Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdien.
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Noter til årsregnskabet
15 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Hoved- og nøgletal
Forklaring af nøgletal

Bruttomargin

Bruttofortjeneste x 100
Nettoomsætning

Overskudsgrad

Resultat før finansielle poster x 100
Nettoomsætning

Afkastningsgrad

Resultat før finansielle poster x 100
Samlede aktiver

Soliditetsgrad

Forrentning af egenkapital

Egenkapital ultimo x 100
Samlede aktiver ultimo
Ordinært resultat efter skat x 100
Gennemsnitlig egenkapital
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unkt 6, Regnskab 2020, bilag 8, Provas Haderslev Spildevand AS - Årsrapport 2020
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Ledelsespåtegning
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2020 for Provas-Haderslev Spildevand A/S.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for 2020.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Haderslev, den 4. maj 2021

Direktion

Esge Homilius
direktør

Bestyrelse

Thies Mathiasen
formand

Benny Ravn Bonde
næstformand

Gunnar Asmussen

Søren Rishøj Jakobsen

Henrik Rømer Bro

Ole Bang Jensen
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til kapitalejeren i Provas-Haderslev Spildevand A/S
Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2020 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Vi har revideret årsregnskabet for Provas-Haderslev Spildevand A/S for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2020, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt
regnskabspraksis (”regnskabet”).

Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af regnskabet”. Vi er uafhængige af selskabet i
overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere
krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse
regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om regnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af regnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med regnskabet eller vores viden opnået
ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold
til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med
årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.
Ledelsens ansvar for regnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for
nødvendig for at udarbejde et regnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af regnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften;
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde regnskabet på
grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere
selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.
Revisors ansvar for revisionen af regnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om regnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion.
Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i
overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i
Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som
følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de
enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som brugerne træffer på grundlag af
regnskabet.
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel
skepsis under revisionen. Herudover:
 Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i regnskabet, uanset om denne skyldes
besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår
revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for
ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
 Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om
effektiviteten af selskabets interne kontrol.
 Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
 Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af regnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat
drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte
driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre
opmærksom på oplysninger herom i regnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige,
modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til
datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at
selskabet ikke længere kan fortsætte driften.
 Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af regnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om regnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
måde, at der gives et retvisende billede heraf.
Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler
i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Aarhus, den 4. maj 2021
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 77 12 31

Thomas Riis
statsautoriseret revisor
mne32174
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Selskabsoplysninger
Selskabet

Provas-Haderslev Spildevand A/S
Fjordagervej 32
6100 Haderslev
CVR-nr.: 32 88 22 77
Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december
Hjemstedskommune: Haderslev

Bestyrelse

Thies Mathiasen, formand
Benny Ravn Bonde
Gunnar Asmussen
Søren Rishøj Jakobsen
Henrik Rømer Bro
Ole Bang Jensen

Direktion

Esge Homilius

Revision

PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
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Jens Chr. Skous Vej 1
8000 Aarhus C
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Hoved- og nøgletal
Set over en 5-årig periode kan selskabets udvikling beskrives ved følgende hoved- og nøgletal:
2020

2019

2018

2017

2016

TDKK

TDKK

TDKK

TDKK

TDKK

Hovedtal
Resultat
Nettoomsætning

103.091

105.504

-148.919

364.089

110.439

Bruttofortjeneste

1.953

-2.984

-240.238

273.085

9.160

Resultat af ordinær primær drift

-2.625

-8.549

-246.255

266.750

2.608

Resultat før finansielle poster

-3.332

-9.263

-247.083

0

0

Resultat af finansielle poster

-3.577

-3.767

-2.667

-1.812

-273

Årets resultat

-5.771

-12.784

5.898

32.325

3.145

Balancesum

2.245.053

2.183.517

2.186.042

2.395.146

2.088.494

Egenkapital

1.930.963

1.936.734

1.949.518

1.943.620

1.911.295

57.897

99.051

102.526

104.085

127.140

1,9%

-2,8%

161,3%

75,0%

8,3%

Balance

Investering i materielle anlægsaktiver

Nøgletal i %
Bruttomargin
Overskudsgrad

-3,2%

-8,8%

165,9%

0,0%

0,0%

Afkastningsgrad

-0,1%

-0,4%

-11,3%

0,0%

0,0%

Soliditetsgrad

86,0%

88,7%

89,2%

81,1%

91,5%

Forrentning af egenkapital

-0,3%

-0,7%

0,3%

1,7%

0,2%
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Ledelsesberetning
Væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at drive en effektiv forsyningsvirksomhed og anden dermed i forbindelse stående
virksomhed med behandling, levering og transport af spildevand, alt under hensyntagen til
forsyningssikkerhed, sundhed, natur og miljø.
Udvikling i året
Selskabets resultatopgørelse for 2020 udviser et underskud på TDKK 5.771, og selskabets balance pr. 31.
december 2020 udviser en egenkapital på TDKK 1.931. Der var i budgettet for 2020 budgetteret med et
underskud, der skal finansieres ved låneoptag.
I 2020 fik vi kloaksepareret den 4. og sidste etape af Over Jerstal. Det betyder at, 520 ejendomme, Over
Jerstal Skole samt et par virksomheder nu er klar til få koblet deres spildevand på det nye vakuumsystem.
Langt de fleste borgere i Over Jerstal har taget godt imod det nye system. De har været behjælpelige med
stærke fælles løsninger, idet, vi har bedt dem om at være ekstra påpasselige med hvad de skyller ud i
spildvandsystemet. Også at deres kloakmester ikke skyller grus og sten med ud, under selve omkoblingen.
I 2020 har vi etableret transportledningen, der skal transportere spildevandet fra Skovby til Vedsted, hvor
Vedsted bliver samlet op videres til Over Jerstal for at blive renset. Transportledningen fra Arnitlund til
Over Jerstal, er i den forbindelse blevet udskiftet til en ny trykledning. Nu bliver spildevandet fra 4 mindre
byer samlet på Over Jerstal renseanlæg, hvor det renses, indtil det nye ledningssystem til Vojens
Renseanlæg står klar.
På Kloaksaneringsfronten har 2020 været et stille år, da arbejdet med vandhåndterings strategier pågår,
dette planlægningsarbejde sker i samarbejde med spildevandsmyndigheden ved Haderslev Kommune.
Provas Haderslev Spildevand A/S har overordnet set ikke været mærket af Corona-epidemien. Der har
været et mindre forbrug på virksomhederne, men det er som udgangspunkt blevet opvejet af et større
privatforbrug. Samtidig er vandforbruget også afhængig af om det f.eks. er en tør eller våd sommer, så det
er svært at vurdere den reelle effekt.
Målsætninger og forventninger for det kommende år
Selskabet er underlagt reglerne om indtægtsrammer jf. vandsektorlovens § 2, stk. 1. For 2021 har Provas
Haderslev Spildevand A/S fået udmeldt en indtægtsramme på 116,8 mio. kr. Det er 5,9 mio. kr. større end
indtægtsrammen for 2020 på 110,9 mio. kr.
Forventningerne til 2021 er at udviklingen i de senere år fortsætter. Der i budgettet for 2021 arbejdet med
at få økonomien tættere på at balancere. I de kommende år påbegyndes arbejdet med den nye
spildevandsplan, hvor der er budgetteret med så store anlægsudgifter, at det bliver vanskeligt at holde
indenfor rammen. Det betyder, at der i 2021 vil være låneoptag for at kunne finansiere planen.
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Ledelsesberetning
Begivenheder efter balancedagen
Der er ikke sket væsentlige begivenheder efter regnskabsårets udløb.
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december
Note

Nettoomsætning

2020

2019

TDKK

TDKK

103.091

105.504

-101.138

-108.488

1.953

-2.984

Administrationsomkostninger

-4.578

-5.565

Resultat af ordinær primær drift

-2.625

-8.549

1.513

1.851

Andre driftsomkostninger

-2.220

-2.565

Resultat før finansielle poster

-3.332

-9.263

1

Produktions- og distributionsomkostninger

Bruttoresultat

Andre driftsindtægter

Finansielle indtægter

3

32

53

Finansielle omkostninger

4

-3.609

-3.820

-6.909

-13.030

1.138

246

-5.771

-12.784

-5.771

-12.784

-5.771

-12.784

Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat

5

Resultatdisponering
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat
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Balance 31. december
Aktiver
Note

Software

2020

2019

TDKK

TDKK

0

128

0

128

14.395

14.395

1.949.561

1.968.973

820

1.219

153.636

142.486

30.291

23.944

2.148.703

2.151.017

32.906

0

32.906

0

2.181.609

2.151.145

2.539

4.872

48.004

15.678

1.837

699

320

0

10.470

8.105

0

2.744

274

274

Tilgodehavender

63.444

32.372

Omsætningsaktiver

63.444

32.372

2.245.053

2.183.517

Immaterielle anlægsaktiver

6

Grunde
Distributionsanlæg
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

Renseanlæg
Materielle anlægsaktiver under udførelse
Materielle anlægsaktiver

7

Opkrævningsret vedrørende medfinansieringsprojekt
Finansielle anlægsaktiver

8

Anlægsaktiver
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder

Tilgodehavende sambeskatningsbidrag
Underdækning
Andre tilgodehavender

Tilgodehavende tilslutningsbidrag
Periodeafgrænsningsposter

Aktiver

9

10

Balance 31. december
Passiver
Note

Selskabskapital

10

2020

2019

TDKK

TDKK

20.000

20.000

Overført resultat

1.910.963

1.916.734

Egenkapital

1.930.963

1.936.734

164.772

169.504

2.343

0

32.906

0

Kommunekredit
Overdækning
Forpligtelse vedrørende medfinansieringsprojekt
Langfristede gældsforpligtelser

12

200.021

169.504

Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser

12

83.335

28.325

7.257

11.806

21.072

26.813

0

635

2.405

9.700

Kortfristede gældsforpligtelser

114.069

77.279

Gældsforpligtelser

314.090

246.783

2.245.053

2.183.517

Kreditinstitutter
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Gæld til tilknyttede virksomheder

Anden gæld

12

Passiver

Resultatdisponering

11

Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser

13

Nærtstående parter

14

Anvendt regnskabspraksis

15

11

Egenkapitalopgørelse

Egenkapital 1. januar
Årets resultat
Egenkapital 31. december

Selskabskapital

Overført
resultat

I alt

TDKK

TDKK

TDKK

20.000

1.916.734

1.936.734

0

-5.771

-5.771

20.000

1.910.963

1.930.963
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Noter til årsregnskabet
1

2019

TDKK

TDKK

Nettoomsætning

Årets omsætning
Over-/underdækning

2

2020

105.114

105.504

-2.023

0

103.091

105.504

335

370

0

0

Medarbejderforhold

Vederlag til direktion og bestyrelse

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere

Selskabets direktion og bestyrelse aflønnes af andre selskaber i koncernen. Provas Haderslev Spildevand A/S
afregner herfor gennem management fee. Det oplyste beløb er den andel af ledelsesaflønningen der vurderes
at vedrøre Provas Haderslev Spildevand A/S.

3

4

Finansielle indtægter
Renteindtægter tilknyttede virksomheder

21

43

Andre finansielle indtægter

11

10

32

53

Renteomkostninger til kreditinstitutter

2.521

2.706

Garantiprovision Haderslev kommune

1.088

1.114

3.609

3.820

Finansielle omkostninger
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Noter til årsregnskabet
5

2020

2019

TDKK

TDKK

Skat af årets resultat
Refusion i sambeskatning

6

-1.138

-246

-1.138

-246

Immaterielle anlægsaktiver
Software
TDKK

Kostpris 1. januar

384

Kostpris 31. december

384

Ned- og afskrivninger 1. januar

256

Årets afskrivninger

128

Ned- og afskrivninger 31. december

384

0

Regnskabsmæssig værdi 31. december

7

Materielle anlægsaktiver

Kostpris 1. januar

Andre an-

Materielle

læg, driftsma-

anlægsaktive

Distributions

teriel og in-

Grunde

anlæg

ventar

Renseanlæg

udførelse

I alt

TDKK

TDKK

TDKK

TDKK

TDKK

TDKK

14.395

2.371.253

8.902

r under

214.321

23.945

2.632.816

Tilgang i årets løb

0

0

61

0

57.836

57.897

Afgang i årets løb

0

-7.406

0

0

0

-7.406

Overførsler i årets løb

0

31.993

167

19.330

-51.490

0

14.395

2.395.840

9.130

233.651

30.291

2.683.307

Ned- og afskrivninger 1. januar

0

402.279

7.683

71.835

0

481.797

Årets afskrivninger

0

46.034

627

8.180

0

54.841

afhændede aktiver

0

-2.034

0

0

0

-2.034

Ned- og afskrivninger 31. december

0

446.279

8.310

80.015

0

534.604

14.395

1.949.561

820

153.636

30.291

2.148.703

Kostpris 31. december

Tilbageførte ned- og afskrivninger på

Regnskabsmæssig værdi 31.
december
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Noter til årsregnskabet
8

Finansielle anlægsaktiver
Opkrævningsret
vedrørende
medfinansiering
sprojekt
TDKK

9

Kostpris 1. januar

0

Tilgang i årets løb

32.906

Kostpris 31. december

32.906

Regnskabsmæssig værdi 31. december

32.906

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter udgøres af forudbetalte omkostninger vedrørende husleje, forsikringspræmier,
abonnementer og renter samt reguleringer til dagsværdi for afledte finansielle instrumenter med positiv
dagsværdi.

10 Egenkapital
Selskabskapitalen består af 20.000 aktier à nominelt TDKK 1.000. Ingen aktier er tillagt særlige rettigheder.

11

2020

2019

TDKK

TDKK

Resultatdisponering
Overført resultat

-5.771

-12.784

-5.771

-12.784
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Noter til årsregnskabet
12 Langfristede gældsforpligtelser
Afdrag, der forfalder inden for 1 år, er opført under kortfristede gældsforpligtelser. Øvrige forpligtelser er
indregnet under langfristede gældsforpligtelser.
Gældsforpligtelserne forfalder efter nedenstående orden:

2020

2019

TDKK

TDKK

Kommunekredit
140.643

141.012

24.129

28.492

Langfristet del

164.772

169.504

Inden for 1 år

83.335

28.325

248.107

197.829

Mellem 1 og 5 år

2.343

0

Langfristet del

2.343

0

0

0

2.343

0

Mellem 1 og 5 år

32.906

0

Langfristet del

32.906

0

2.405

9.700

35.311

9.700

Efter 5 år
Mellem 1 og 5 år

Overdækning

Inden for 1 år

Forpligtelse vedrørende medfinansieringsprojekt

Øvrig kortfristet gæld

13 Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser
Eventualforpligtelser

Koncernens selskaber hæfter solidarisk for skat af koncernens sambeskattede indkomst mv. Det samlede beløb
for skyldig selskabsskat fremgår af årsrapporten for Provas Holding A/S, CVR-nr. 35 39 17 46, der er administra-

tionsselskab i forhold til sambeskatningen. Koncernens selskaber hæfter endvidere solidarisk for danske kildeskatter i form af udbytteskat, royaltyskat og renteskat. Eventuelle senere korrektioner til selskabsskatter og kilde-

skatter kan medføre at selskabets hæftelse udgør et større beløb.
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Noter til årsregnskabet
14 Nærtstående parter
Grundlag
Bestemmende indflydelse
Provas Holding a/s (udarbejder koncernregnskab)

Ejer 100 %

Transaktioner
Selskabet har valgt kun at oplyse om transaktioner, der ikke er foretaget på normale markedsvilkår efter

årsregnskabslovens § 98 c, stk. 7.

Koncernregnskab
Selskabet indgår i koncernrapporten for moderselskabet
Navn

Hjemsted

Provas Holding a/s

Fjordagervej 32, 6100 Haderslev

Koncernrapporten for kan rekvireres på følgende adresse:
Fjordagervej 32, 6100 Haderslev
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Noter til årsregnskabet
15 Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten for Provas-Haderslev Spildevand A/S for 2020 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for mellemstore virksomheder i regnskabsklasse C.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.
Årsregnskab for 2020 er aflagt i TDKK.

Pengestrømsopgørelse
Med henvisning til årsregnskabslovens § 86, stk. 4 og til pengestrømsopgørelsen i koncernregnskabet for
har selskabet undladt at udarbejde pengestrømsopgørelse.
Generelt om indregning og måling
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere
indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet,
og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå
selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser
som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Regulatorisk over-/underdækning
Selskabet er omfattet af vandsektorloven. Dette medfører, at selskabets over-/underdækning opgjort efter
vandsektorloven skal indregnes i næste års priser. Som følge heraf er den del af selskabets årets over/underdækning der forventes afviklet over priserne indregnet i nettoomsætningen.
Omregning af fremmed valuta
Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår
mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en
finansiel post. Hvis valutapositioner anses for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes værdireguleringerne direkte på egenkapitalen.
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Noter til årsregnskabet
15 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)
Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen,
måles til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.
Anlægsaktiver, der er købt i fremmed valuta, måles til kursen på transaktionsdagen.

Resultatopgørelsen
Nettoomsætning
Nettoomsætningen omfatter afledningsafgifter, fast afgift, vejbidrag, tilslutningsbidrag m.v. og indregnes i
resultatopgørelsen i takt med levering.
Indtægter fra årets leverancer opgøres på grundlag af kundernes måleraflæsning m.v. og forventes
modtaget.
Nettoomsætningen måles til det dagsværdien af det aftalte vederlag ekskl. moms og afgifter opkrævet på
vegne af tredjepart.
Årets regulering i over-/underdækning indregnes i omsætningen.

Produktions- og distributionsomkostninger
Produktionsomkostninger omfatter alle omkostninger vedrørende forsyningens rensning af spildevand,
drift og vedligehold af renseanlæg, bassiner m.v., afskrivninger samt lokaleomkostninger.
Under produktions- og distributionsomkostninger indregnes tillige forsknings- og udviklingsomkostninger, der ikke opfylder kriterierne for aktivering, samt afskrivning på aktiverede udviklingsomkostninger.
Distributionsomkostninger omfatter alle omkostninger, som kan henføres til distribution af spildevand.
Under regnskabsposten hører endvidere reparation og vedligeholdelse af ledningsnet, drift af
pumpestationer, ledningsregistrering og afskrivning på distributionsaktiver. Omkostningerne ved
aflæsning af forbrugsmålere betragtes som en distributionsomkostning.
Administrationsomkostninger
Administrationsomkostninger omfatter omkostninger til ledelsen, det administrative personale,
kontorlokaler, kontoromkostninger samt afskrivninger på aktiver, som benyttes i administrationen.
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15 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)
Andre driftsindtægter/-omkostninger
Andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger omfatter regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til selskabets hovedaktivitet, herunder tømningsordning.

Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renter.
Skat af årets resultat
Skat af årets resultat består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat og indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan
henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.
Selskabet er sambeskattet med 100% ejede danske dattervirksomheder. Den danske selskabsskat fordeles
mellem de sambeskattede danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster.

Balancen
Immaterielle anlægsaktiver
Software måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger eller til genindvindingsværdien,
hvor denne er lavere. Software afskrives over 3 år.
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.
Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt,
hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.
Renteomkostninger på lån optaget direkte til finansiering af fremstilling af materielle anlægsaktiver indregnes i kostprisen over fremstillingsperioden.
Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært over
aktivernes forventede brugstid, der udgør:

Renseanlæg
40-50 år
5 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Ledninger
75 år
Strømpeforinger
50 år
Bassiner og bygværker
50-75 år
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15 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Restværdierne for anlægsaktiverne er fastsat til nul.
Afskrivningsperiode og restværdi revurderes årligt.

Nedskrivning af anlægsaktiver
Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre,
om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning.
Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealisationsværdi, hvilket normalt udgør nominel værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab. Nedskrivninger til tab
opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender samt for tilgodehavender fra
salg tillige med en generel nedskrivning baseret på selskabets erfaringer fra tidligere år.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet som aktiver omfatter afholdte forudbetalte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.
Udskudte skatteaktiver og -forpligtelser
Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser, opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse
af aktivet, henholdsvis afvikling af forpligtelsen.
Udskudte skatteaktiver måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme
juridiske skatteenhed.
Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil
være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat, som følge
af ændringer i skattesatser, indregnes i resultatopgørelsen eller i egenkapitalen, når den udskudte skat vedrører poster, der er indregnet i egenkapitalen.
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15 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)
Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets
skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle poster.

Finansielle gældsforpligtelser
Lån, som lån hos kreditinstitutter, indregnes ved låneoptagelsen til det modtagne provenu med fradrag af
afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles lånene til amortiseret kostpris, således
at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen som en renteomkostning over låneperioden.

Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdien.
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Hoved- og nøgletal
Forklaring af nøgletal

Bruttomargin

Bruttofortjeneste x 100
Nettoomsætning

Overskudsgrad

Resultat før finansielle poster x 100
Nettoomsætning

Afkastningsgrad

Resultat før finansielle poster x 100
Samlede aktiver

Soliditetsgrad

Forrentning af egenkapital

Egenkapital ultimo x 100
Samlede aktiver ultimo
Ordinært resultat efter skat x 100
Gennemsnitlig egenkapital
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Ledelsespåtegning
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2020 for Provas-Haderslev Vand A/S.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for 2020.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Haderslev, den 4. maj 2021

Direktion

Esge Homilius
direktør

Bestyrelse

Thies Mathiasen
formand

Benny Ravn Bonde
næstformand

Ole Bang Jensen

Henrik Rømer Bro

Søren Rishøj Jakobsen

Gunnar Asmussen
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til kapitalejeren i Provas-Haderslev Vand A/S
Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2020 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Vi har revideret årsregnskabet for Provas-Haderslev Vand A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december
2020, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis (”regnskabet”).
Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af regnskabet”. Vi er uafhængige af selskabet i
overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere
krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse
regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om regnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
I tilknytning til vores revision af regnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med regnskabet eller vores viden opnået
ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold
til årsregnskabsloven.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med
årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.
Ledelsens ansvar for regnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for
nødvendig for at udarbejde et regnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af regnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften;
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde regnskabet på
grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere
selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.
Revisors ansvar for revisionen af regnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om regnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion.
Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i
overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i
Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som
følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de
enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som brugerne træffer på grundlag af
regnskabet.
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel
skepsis under revisionen. Herudover:
 Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i regnskabet, uanset om denne skyldes
besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår
revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for
ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
 Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om
effektiviteten af selskabets interne kontrol.
 Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
 Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af regnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat
drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte
driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre
opmærksom på oplysninger herom i regnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige,
modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til
datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at
selskabet ikke længere kan fortsætte driften.
 Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af regnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om regnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan

3

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
måde, at der gives et retvisende billede heraf.
Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler
i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Aarhus, den 4. maj 2021
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 77 12 31

Thomas Riis
statsautoriseret revisor
mne32174
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Selskabsoplysninger
Selskabet

Provas-Haderslev Vand A/S
Fjordagervej 32
6100 Haderslev
CVR-nr.: 32 88 22 85
Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december
Hjemstedskommune: Haderslev

Bestyrelse

Thies Mathiasen, formand
Benny Ravn Bonde
Ole Bang Jensen
Henrik Rømer Bro
Søren Rishøj Jakobsen
Gunnar Asmussen

Direktion

Esge Homilius

Revision

PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Nobelparken
Jens Chr. Skous Vej 1
8000 Aarhus C
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Ledelsesberetning
Væsentligste aktiviteter
Selskabets formål er at drive en effektiv forsyningsvirksomhed og anden dermed i forbindelse stående
virksomhed med behandling, levering og transport af vand, alt under hensyntagen til forsyningssikkerhed,
sundhed, natur og miljø.
Udvikling i året
Selskabets resultatopgørelse for 2020 udviser et underskud på TDKK 1.081, og selskabets balance pr. 31.
december 2020 udviser en egenkapital på TDKK 251.515.
I 2020 blev renoveringerne af Favrdal og Vojens Vandværk færdiggjort.
Derudover har der været renoveringsopgaver på ledningsnettet, nye tilslutninger samt etablering af
sektionsbrønde.
Vand har ikke været mærket af Corona-epidemien. Der har været et mindre forbrug på virksomhederne,
men det er som udgangspunkt blevet opvejet at et større privatforbrug. Samtidig er vandforbruget også
afhængig af om det f.eks. er en tør eller våd sommer, så det er svært at vurdere den reelle effekt.
Målsætninger og forventninger for det kommende år
Selskabet er underlagt reglerne om indtægtsrammer jf. vandsektorlovens § 2, stk. 1. For 2021 har Provas
Haderslev Vand A/S fået udmeldt en indtægtsramme på 29,7 mio. kr. Det er 0,1 mio. kr. mindre end
indtægtsrammen for 2020 på 29,6 mio. kr.
Forventningerne til 2021 er at udviklingen i de senere år fortsætter. Der er fokus på renovering af
vandværker for at opretholde forsyningssikkerheden. Ligeledes er der i budgettet arbejdet med at få
økonomien til at balancere.
Begivenheder efter balancedagen
Der er ikke sket væsentlige begivenheder efter regnskabsårets udløb.
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december
Note

Nettoomsætning
Produktions- og distributionsomkostninger

Bruttoresultat
Administrationsomkostninger

Resultat af ordinær primær drift
Andre driftsomkostninger
Resultat før finansielle poster
Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger

Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat

1

2020

2019

TDKK

TDKK

19.555

20.483

-17.609

-20.489

1.946

-6

-2.244

-2.159

-298

-2.165

-38

-39

-336

-2.204

1

2

-746

-764

-1.081

-2.966

0

0

-1.081

-2.966

-1.081

-2.966

-1.081

-2.966

Resultatdisponering
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat
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Balance 31. december
Aktiver
Note

Software

2020

2019

TDKK

TDKK

190

0

190

0

5.535

5.887

323.424

325.406

119

136

8.029

3.071

337.107

334.500

337.297

334.500

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

580

567

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder

504

586

Immaterielle anlægsaktiver

3

Grunde og bygninger
Ledningsnet og produktionsanlæg
Biler og andre anlæg
Materielle anlægsaktiver under udførelse
Materielle anlægsaktiver
Anlægsaktiver

Underdækning

4

0

364

Andre tilgodehavender

217

217

Tilgodehavende selskabsskat hos tilknyttede virksomheder

237

237

Periodeafgrænsningsposter

339

349

Tilgodehavender

1.877

2.320

Omsætningsaktiver

1.877

2.320

339.174

336.820

Aktiver
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Balance 31. december
Passiver
Note

2020

2019

TDKK

TDKK

Selskabskapital

10.000

10.000

Overført resultat

241.515

242.596

Egenkapital

251.515

252.596

31.756

32.674

1.351

2.340

33.107

35.014

Kommunekredit
Overdækning
Langfristede gældsforpligtelser

5

Kortfristet del af Kommunekredit

5

Kreditinstitutter

Kommunekredit - byggekredit
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Gæld til tilknyttede virksomheder

Overdækning

5

918

918

2.868

7.818

0

12.400

2.527

6.238

43.315

19.902

1.348

0

3.576

1.934

Kortfristede gældsforpligtelser

54.552

49.210

Gældsforpligtelser

87.659

84.224

339.174

336.820

Anden gæld

Passiver
Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser
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Anvendt regnskabspraksis

7

9

Egenkapitalopgørelse

Egenkapital 1. januar
Årets resultat
Egenkapital 31. december

Selskabskapital

Overført
resultat

I alt

TDKK

TDKK

TDKK

10.000

242.596

252.596

0

-1.081

-1.081

10.000

241.515

251.515
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Noter til årsregnskabet
1

2020

2019

TDKK

TDKK

Nettoomsætning
Årets omsætning

20.279

21.809

-724

-1.326

19.555

20.483

Over-/underdækning

2

2020

2019

TDKK

TDKK

Medarbejderforhold

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere

0

0

Virksomheden har ingen ansatte, udover direktør og betyrelse.
Alle medarbejdere er ansat i Provas-Haderslev Forsyningsservice A/S, som fakturerer Provas-Haderslev Vand
A/S for udført arbejde efter medgået tid.
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Immaterielle anlægsaktiver
Software
TDKK

Kostpris 1. januar

421

Tilgang i årets løb

190

Kostpris 31. december

611

Ned- og afskrivninger 1. januar

421

Ned- og afskrivninger 31. december

421

Regnskabsmæssig værdi 31. december

190
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4

Materielle anlægsaktiver
Ledningsnet
Materielle an-

og
Grunde og byg- produktionsanl

Biler og andre lægsaktiver un-

ninger

æg

anlæg

der udførelse

I alt

TDKK

TDKK

TDKK

TDKK

TDKK

Kostpris 1. januar

9.646

391.405

2.284

3.069

406.404

Tilgang i årets løb

0

0

62

12.966

13.028

Afgang i årets løb

0

-287

0

0

-287

Overførsler i årets løb

0

8.006

0

-8.006

0

Kostpris 31. december

9.646

399.124

2.346

8.029

419.145

Ned- og afskrivninger 1. januar

3.759

65.999

2.149

0

71.907

352

9.645

78

0

10.075

0

56

0

0

56

Ned- og afskrivninger 31. december

4.111

75.700

2.227

0

82.038

Regnskabsmæssig værdi 31. december

5.535

323.424

119

8.029

337.107

Årets afskrivninger

Tilbageførte ned- og afskrivninger på
afhændede aktiver
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Langfristede gældsforpligtelser
Afdrag, der forfalder inden for 1 år, er opført under kortfristede gældsforpligtelser. Øvrige forpligtelser er
indregnet under langfristede gældsforpligtelser.
Gældsforpligtelserne forfalder efter nedenstående orden:

2020

2019

TDKK

TDKK

Kommunekredit
27.149

26.495

4.607

6.179

31.756

32.674

918

918

32.674

33.592

Mellem 1 og 5 år

1.351

2.340

Langfristet del

1.351

2.340

Øvrig overdækning

1.348

0

2.699

2.340

Efter 5 år
Mellem 1 og 5 år

Langfristet del
Inden for 1 år

Overdækning
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6

Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser

Koncernens selskaber hæfter solidarisk for skat af koncernens sambeskattede indkomst mv. Det samlede beløb
for skyldig selskabsskat fremgår af årsrapporten for Provas Holding A/S, der er administrationsselskab i forhold
til sambeskatningen. Koncernens selskaber hæfter endvidere solidarisk for danske kildeskatter i form af udbytteskat, royaltyskat og renteskat. Eventuelle senere korrektioner til selskabsskatter og kildeskatter kan medføre at
selskabets hæftelse udgør et større beløb.
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7

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Provas-Haderslev Vand A/S for 2020 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.
Årsregnskab for 2020 er aflagt i TDKK.

Generelt om indregning og måling
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere
indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet,
og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå
selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser
som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Regulatorisk over-/underdækning
Selskabet er omfattet af vandsektorloven. Dette medfører, at selskabets over-/underdækning opgjort efter
vandsektorloven skal indregnes i næste års priser. Som følge heraf er den del af selskabets årets over/underdækning der forventes afviklet over priserne indregnet i nettoomsætningen.
Omregning af fremmed valuta
Som præsentationsvaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta.
Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår
mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en
finansiel post. Hvis valutapositioner anses for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes værdireguleringerne direkte på egenkapitalen.
Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen,
måles til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkost-

14

Noter til årsregnskabet
7

Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

ninger.
Anlægsaktiver, der er købt i fremmed valuta, måles til kursen på transaktionsdagen.

Resultatopgørelsen
Nettoomsætning
Nettoomsætningen omfatter salg og distribution af vand samt tilslutningsbidrag og indregnes i
resultatopgørelsen i takt med levering.
Indtægter fra årets leverancer opgøres på grundlag af kundernes måleraflæsning mv. og forventes
modtaget.
Nettoomsætningen måles til dagsværdien af det aftalte vederlag ekskl. moms og afgifter opkrævet på vegne
af tredjepart.
Produktions- og distributionsomkostninger
Produktionsomkostninger indeholder alle omkostninger vedrørende indvinding og distribution af vand,
herunder afskrivninger, lokaleomkostninger, reperation og vedligehold af ledningsnet,
ledningsregistrering, miljø, forskning og udvikling mv.
Distributionsomkostninger omfatter alle omkostninger, som kan henføres til distribution af vand.
Regnskabsposten omfatter reperation og vedligeholdelse af ledningsnet, ledningsregistrering og
afskrivning på distributionsaktiver. Omkostningerne ved aflæsning af forbrugsmålere betragtes som en
distributionsomkostning.
Administrationsomkostninger

I administrationsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt i året til ledelse og administration
af virksomheden, herunder omkostninger til administrativt personale, ledelsen, kontorlokaler og
kontoromkostninger samt afskrivninger på aktiver, som benyttes i administrationen.
Andre driftsindtægter/-omkostninger
Andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger omfatter regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til selskabets hovedaktivitet.

Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster indeholder renter.
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Skat af årets resultat
Skat af årets resultat består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat og indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan
henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.
Selskabet er sambeskattet med 100% ejede danske dattervirksomheder. Den danske selskabsskat fordeles
mellem de sambeskattede danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster.

Balancen
Immaterielle anlægsaktiver
Software måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Software afskrives lineært over den
økonomiske brugstid, der er vurderet til 3 år.
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.
Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt,
hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.
Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært over
aktivernes forventede brugstid, der udgør:

Bygninger
Produktionsanlæg
Biler og andre anlæg
Netaktiver
Konstruktioner

75 år
8-25 år
3-5 år
75-100 år
50 år

Restværdierne for anlægsaktiverne er fastsat til nul.
Afskrivningsperiode og restværdi revurderes årligt.

Nedskrivning af anlægsaktiver
Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre,
om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning.
Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.
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Tilgodehavender
Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealisationsværdi, hvilket normalt udgør nominel værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab. Nedskrivninger til tab
opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender samt for tilgodehavender fra
salg tillige med en generel nedskrivning baseret på selskabets erfaringer fra tidligere år.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet som aktiver omfatter afholdte forudbetalte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.
Udskudte skatteaktiver og -forpligtelser
Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser, opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse
af aktivet, henholdsvis afvikling af forpligtelsen.
Udskudte skatteaktiver måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme
juridiske skatteenhed.
Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil
være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat, som følge
af ændringer i skattesatser, indregnes i resultatopgørelsen eller i egenkapitalen, når den udskudte skat vedrører poster, der er indregnet i egenkapitalen.
Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets
skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

Finansielle gældsforpligtelser
Finansielle gældsforpligtelser, som omfatter gæld til kreditinstitutter og leverandørgæld, indregnes ved
låneoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende
perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris.
Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdien.
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Ledelsespåtegning
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2020 for Provas-Haderslev Affald A/S.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for 2020.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Haderslev, den 4. maj 2021

Direktion

Esge Homilius
direktør

Bestyrelse

Thies Mathiasen
formand

Benny Ravn Bonde
næstformand

Ole Bang Jensen

Søren Rishøj Jakobsen
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til kapitalejeren i Provas-Haderslev Affald A/S
Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2020 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Vi har revideret årsregnskabet for Provas-Haderslev Affald A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december
2020, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis (”regnskabet”).
Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af regnskabet”. Vi er uafhængige af selskabet i
overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere
krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse
regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om regnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
I tilknytning til vores revision af regnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med regnskabet eller vores viden opnået
ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold
til årsregnskabsloven.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med
årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.
Ledelsens ansvar for regnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for
nødvendig for at udarbejde et regnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af regnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften;
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at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde regnskabet på
grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere
selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.
Revisors ansvar for revisionen af regnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om regnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion.
Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i
overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i
Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som
følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de
enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som brugerne træffer på grundlag af
regnskabet.
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel
skepsis under revisionen. Herudover:
 Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i regnskabet, uanset om denne skyldes
besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår
revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for
ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
 Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om
effektiviteten af selskabets interne kontrol.
 Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
 Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af regnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat
drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte
driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre
opmærksom på oplysninger herom i regnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige,
modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til
datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at
selskabet ikke længere kan fortsætte driften.
 Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af regnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om regnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan
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måde, at der gives et retvisende billede heraf.
Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler
i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Aarhus, den 4. maj 2021
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 77 12 31

Thomas Riis
statsautoriseret revisor
mne32174
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Selskabsoplysninger
Selskabet

Provas-Haderslev Affald A/S
Fjordagervej 32
6100 Haderslev
CVR-nr.: 32 88 22 50
Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december
Hjemstedskommune: Haderslev

Bestyrelse

Thies Mathiasen, formand
Benny Ravn Bonde
Ole Bang Jensen
Søren Rishøj Jakobsen

Direktion

Esge Homilius

Revision

PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Nobelparken
Jens Chr. Skous Vej 1
8000 Aarhus C
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Ledelsesberetning
Væsentligste aktiviteter
Selskabets formål er at drive effektiv forsyningsvirksomhed med affald og anden dermed i forbindelse
stående virksomhed, herunder indsamling og behandling samt salg.
Udvikling i året
Selskabets resultatopgørelse for 2020 udviser et overskud på TDKK 3.026, og selskabets balance pr. 31.
december 2020 udviser en egenkapital på TDKK 48.678.
Corona-epidemien har også haft indflydelse på driften af Provas’ genbrugspladser. I marts var
genbrugspladserne lukket og da de åbnede igen, var det med begrænset kapacitet ift. hvor mange borgere
der kunne være på pladsen ad gangen. Corona-epidemien har også betydet, at der er mere affald end der
plejer at være. F.eks. giver større nethandel mere affald, ligesom hjemsendelsesperioderne har givet mere
bygeaffald.
Målsætninger og forventninger for det kommende år
Entreprenørerne påbegyndte i slutningen af 2020 bygningen af det nye Ressourcecentrum på Knavvej.
Projektet forventes afsluttet december 2021, således borgerne kan få glæde af de nye faciliteter allerede i
år.
Landsskatteretten har i en principiel sag fastslået, at en kommunal dagrenovationsordning ikke er
momspligtig af de takstindtægter, der oppebæres fra borgere og grundejerforeninger. Det betyder, at
borgerne fremadrettet ikke skal betale moms på dagrenovation. Provas afventer stadig konsekvenserne af
dommen således de kan indarbejdes i taksterne.
Begivenheder efter balancedagen
Der er ikke sket væsentlige begivenheder efter regnskabsårets udløb.
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december
Note

Nettoomsætning

2020

2019

TDKK

TDKK

64.288

60.754

-55.737

-55.375

8.551

5.379

-5.317

-4.500

3.234

879

Andre driftsindtægter

423

189

Andre driftsomkostninger

-38

-34

3.619

1.034

1

Produktionsomkostninger

Bruttoresultat
Administrationsomkostninger

Resultat af ordinær primær drift

Resultat før finansielle poster
Finansielle indtægter

3

Finansielle omkostninger

Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat

4

14

28

-27

-22

3.606

1.040

-580

441

3.026

1.481

3.026

1.481

3.026

1.481

Resultatdisponering
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat
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Balance 31. december
Aktiver
Note

Software

2020

2019

TDKK

TDKK

728

1.057

728

1.057

Grunde og bygninger

13.357

13.347

Produktionsanlæg og maskiner

14.216

16.190

2.159

1.951

18.218

13.107

47.950

44.595

48.678

45.652

960

2.078

17.982

19.819

1.858

1.916

704

704

96

0

Tilgodehavender

21.600

24.517

Omsætningsaktiver

21.600

24.517

Aktiver

70.278

70.169

Immaterielle anlægsaktiver

5

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

Materielle anlægsaktiver under udførelse
Materielle anlægsaktiver
Anlægsaktiver
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder
Andre tilgodehavender

Selskabsskat
Periodeafgrænsningsposter
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Balance 31. december
Passiver
Note

2020

2019

TDKK

TDKK

Selskabskapital

5.000

5.000

Overført resultat

43.678

40.651

Egenkapital

48.678

45.651

Kreditinstitutter

Overdækning
Leverandører af varer og tjenesteydelser

3.697

3.993

10.817

13.901

5.832

6.060

Selskabsskat

580

0

Anden gæld

674

554

0

10

Kortfristede gældsforpligtelser

21.600

24.518

Gældsforpligtelser

21.600

24.518

Passiver

70.278

70.169

Periodeafgrænsningsposter

Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser
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9

Egenkapitalopgørelse

Egenkapital 1. januar
Årets resultat
Egenkapital 31. december

Selskabskapital

Overført
resultat

I alt

TDKK

TDKK

TDKK

5.000

40.652

45.652

0

3.026

3.026

5.000

43.678

48.678
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2019

TDKK

TDKK

Nettoomsætning

Årets omsætning
Over-/underdækning

2

2020

61.204

59.983

3.084

771

64.288

60.754

0

0

Medarbejderforhold

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere
Virksomheden har ingen ansatte, udover direktør og betyrelse.

Alle medarbejdere er ansat i Provas-Haderslev Forsyningsservice A/S, som fakturerer Provas-Haderslev Affald
A/S for udført arbejde efter medgået tid.

3

Finansielle indtægter
Renteindtægter tilknyttede virksomheder

4

14

28

14

28

Skat af årets resultat
Årets aktuelle skat
Årets udskudte skat

580

0

0

-441

580

-441
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Immaterielle anlægsaktiver
Software
TDKK

Kostpris 1. januar

1.432

Tilgang i årets løb

24

Kostpris 31. december

6

1.456

Ned- og afskrivninger 1. januar

375

Årets afskrivninger

353

Ned- og afskrivninger 31. december

728

Regnskabsmæssig værdi 31. december

728

Materielle anlægsaktiver
Produktionsan-

Andre anlæg,

Materielle an-

Grunde og byg- læg og maski-

driftsmateriel

lægsaktiver un-

ninger

ner

og inventar

der udførelse

I alt

TDKK

TDKK

TDKK

TDKK

TDKK

Kostpris 1. januar

15.911

Tilgang i årets løb

0

Afgang i årets løb

0
311

Overførsler i årets løb
Kostpris 31. december
Ned- og afskrivninger 1. januar
Årets afskrivninger

36.887

7.407

13.084

73.289

0

0

6.941

6.941

-570

-627

0

-1.197

607

889

-1.807

0

16.222

36.924

7.669

18.218

79.033

2.565

20.697

5.456

0

28.718

300

2.581

650

0

3.531

0

-570

-596

0

-1.166

2.865

22.708

5.510

0

31.083

13.357

14.216

2.159

18.218

47.950

Årets ned- og afskrivninger på afhændede
aktiver
Ned- og afskrivninger 31. december

Regnskabsmæssig værdi 31. december

12

Noter til årsregnskabet
7

Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser
Eventualaktiver
Selskabet har opgjort et udskudt skatteaktiv på 650 tkr., som ikke er indregnet grundet ledelsens forventninger

til indtjeningen i de kommende år.

Eventualforpligtelser

Koncernens selskaber hæfter solidarisk for skat af koncernens sambeskattede indkomst mv. Det samlede beløb
for skyldig selskabsskat fremgår af årsrapporten for Provas Holding A/S, CVR-nr. 35 39 17 46, der er administra-

tionsselskab i forhold til sambeskatningen. Koncernens selskaber hæfter endvidere solidarisk for danske kildeskatter i form af udbytteskat, royaltyskat og renteskat. Eventuelle senere korrektioner til selskabsskatter og kilde-

skatter kan medføre at selskabets hæftelse udgør et større beløb.
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Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Provas-Haderslev Affald A/S for 2020 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler i klasse C.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.
Årsregnskab for 2020 er aflagt i TDKK.

Generelt om indregning og måling
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere
indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet,
og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå
selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser
som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Regulatorisk over-/underdækning
Såfremt de hos forbrugerne opkrævede beløb er mindre end omkostningerne til affaldsaktiviteterne,
indregnes forskellen i balancen som et tilgodehavende
Overstiger de hos forbrugerne opkrævede beløb omkostningerne ved affaldsbehandlingen, indregnes
forskellen i balancen som en gældsforpligtelse.
Korrektion til tidligere års indregnede over-/underdækning indregnes i nettoomsætningen.
Omregning af fremmed valuta
Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår
mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en
finansiel post. Hvis valutapositioner anses for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes værdireguleringerne direkte på egenkapitalen.
Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen,
måles til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for til-
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godehavendets eller gældens opståen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.
Anlægsaktiver, der er købt i fremmed valuta, måles til kursen på transaktionsdagen.

Segmentoplysning om nettoomsætning
Selskabets nettoomsætning er opdelt i kategorier omsætning og over/underdækning eftersom selskabet er
underlagt hvile-i-sig-selv-princippet. Reguleringen af over/underdækningen indregnes i selskabets
omsætning.

Resultatopgørelsen
Nettoomsætning
Nettoomsætning fra affaldsgebyrer og eventuel produktion indregnes, når fordele og risici vedrørende de
solgte varer er overgået til køber, nettoomsætningen kan måles pålideligt og det er sandsynligt, at de økonomiske fordele ved salget vil tilgå selskabet.
Nettoomsætningen reguleres med en eventuel over-/underdækning.
Nettoomsætningen måles til dagsværdien af det aftalte vederlag og indregnes eksklusive moms og afgifter
opkrævet på vegne af tredjepart.
Produktionsomkostninger
Produktionsomkostninger omfatter de omkostninger, der er medgået til at opnå årets omsætning.
Herundre indgår direkte og indirekte omkostninger til affaldsbehandling, løn og gager, lege og leasing
samt afskrivninger på produktionsanlæg.
Administrationsomkostninger

I administrationsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt i året til ledelse og administration
af virksomheden, herunder omkostninger til administrativt personale, ledelsen, kontorlokaler og
kontoromkostninger samt afskrivninger på aktiver, som benyttes i administrationen.
Andre driftsindtægter/-omkostninger
Andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger omfatter regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til selskabets hovedaktivitet, herunder midlertidig udleje af produktionsfaciliteter.
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Finansielle poster
Finansielle poster indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle
poster omfatter renteindtægter og -omkostninger.
Skat af årets resultat
Skat af årets resultat, som består af årets aktuelle skat og udskudte skat, indregnes i resultatopgørelsen
med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres
til egenkapitaltransaktioner.
Selskabet er sambeskattet med 100% ejede dan ske virk som heder. Den danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster.

Balancen
Immaterielle anlægsaktiver
Software måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger eller til genindvindingsværdien,
hvor denne er lavere. Software afskrives over 3 år.
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.
Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt,
hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For egne fremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til lønforbrug, materialer, komponenter og underleverandører.
Renteomkostninger på lån optaget direkte til finansiering af fremstilling af materielle anlægsaktiver indregnes i kostprisen over fremstillingsperioden.
Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært over
aktivernes forventede brugstid, der udgør:

Bygninger
30-50 år
5-8 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Tekniske anlæg
10-30 år
Restværdierne for anlægsaktiverne er fastsat til nul.
Afskrivningsperiode og restværdi revurderes årligt.
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Nedskrivning af anlægsaktiver
Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre,
om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning.
Hvis dette er tilfældet, gennemføres en nedskrivningstest til afgørelse af, om genindvindingsværdien er
lavere end den regnskabsmæssige værdi, og der nedskrives til denne lavere genindvindingsværdi.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealisationsværdi, hvilket normalt udgør nominel værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab. Nedskrivninger til tab
opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender samt for tilgodehavender fra
salg tillige med en generel nedskrivning baseret på selskabets erfaringer fra tidligere år.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet som aktiver omfatter afholdte forudbetalte omkostninger vedrørende følgende regnskabsår.
Udskudte skatteaktiver og -forpligtelser
Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser, opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse
af aktivet, henholdsvis afvikling af forpligtelsen.
Udskudte skatteaktiver måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme
juridiske skatteenhed.
Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil
være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat, som følge
af ændringer i skattesatser, indregnes i resultatopgørelsen eller i egenkapitalen, når den udskudte skat vedrører poster, der er indregnet i egenkapitalen.
Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets
skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle poster.
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Finansielle gældsforpligtelser
Lån, som lån hos kreditinstitutter, indregnes ved låneoptagelsen til det modtagne provenu med fradrag af
afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles lånene til amortiseret kostpris, således
at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen som en renteomkostning over låneperioden.

Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdien.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter opført som forpligtelser udgøres af modtagne betalinger vedrørende indtægter
i de efterfølgende regnskabsår.
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Ledelsesberetning 2020

15. april 2021

2020 blev et år fuld af omstilling med Corona, markant øget digitalisering og forandrede
administrative rammer. Samtidig har vi arbejdet på at opretholde en passende kvalitet, høj
forsyningssikkerhed og fokuseret på at nedbringe omkostninger.
Angreb fra en mikroskopisk fjende
Forårets frygt for Coronasmitte og nedlukningen af det danske samfund satte
forsyningsselskaberne under pres – det samme var tilfældet for Provas. Pludselig var der en
ny fare at forholde sig til. Her skulle vi sørge for, at kritisk infrastruktur som vandforsyning,
spildevandsafledning og affaldshåndtering fungerede i enhver situation - også når der kom
angreb fra en mikroskopisk fjende, som vi på det tidspunkt kendte meget dårligt.
Genbrugspladserne blev lukket, administrationen sendt på hjemmearbejde og i den fysiske
drift lavede vi fire hold, der var skarpt adskilt. Dermed kunne vi også opretholde
forsyningssikkerheden, hvis nogen blev syge. Efter et par uger fandt vi heldigvis ud af, at det
gik godt med at holde afstand og opretholde god hygiejne. Omkring påske vendte vi tilbage
til mere normal drift. Dog stadig med forholdsregler samt et endnu skarpere fokus på
hygiejne, end vi havde i forvejen. Forhold som vi i den øvrige virksomhed, skulle lære fra
driftsfolkene der til dagligt arbejder med drikkevandsikkerhed.
Nedlukningen af Danmark i foråret og sæsonstart for havearbejdet gav utilfredshed blandt
kommunens borgere, grundet de nedlukkede genbrugspladser. Pladserne åbnede igen den
31. marts 2020, men med adgangskontrol og skærpede retningslinjer for at begrænse evt.
smittespredning. Det var ikke alle vores kunder, som har haft lige let ved at forstå
nødvendigheden af disse tiltag, men som medarbejderne generelt har håndteret professionelt
og godt.
Næsten nye fysiske rammer for administrationen
Da de administrative medarbejdere pakkede ned og rykkede til hjemmekontorerne, rykkede
håndværkerne ind i administrationsbygningen. Som en del af den nye strategi, der skal skabe
større værdi for forbrugerne, har vi skabt en mere aktivitetsbaseret arbejdsplads. Den
aktivitetsbaseret arbejdsplads understøtter en mere dynamiske arbejdsgang, øger dialog og
skaber stærkere fælles løsninger. Ledelsens enmandskontorer er væk, alle administrative
funktioner er samlet på samme etage, og der er skabt en bedre sammenhæng i bygningen.
Under ombygningen blev der desværre konstateret omfattende skimmelsvamp i
tagkonstruktionen, hvilket betød at taget måtte udskiftes. Renoveringen er nu afsluttet, og vi
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glæder os til at kunne byde medarbejdere, samarbejdspartnere og borgere velkommen til de
nye lokaler, når Corona-restriktionerne tillader det. Det har til tider været stærkt
udfordrende, at det administrative personale har skulle arbejde på en byggeplads. Noget som
dog lykkedes med en god og positiv indsats fra medarbejdernes side.
Digitale udfordringer
Forårets Corona-hjemsendelse betød bl.a., at den planlagte digitale udvikling måtte justeres.
Uden et ”IT-kursus” blev medarbejderne kastet ud i en stor omstilling, og fysiske møder blev
erstattet af virtuelle – først på Skype og senere i Teams. Reoler med ringbind og mapper var
ikke længere tilgængelige – ting skulle findes digitalt og mange ting skulle digitaliseres. Den
helt store oprydning gik i gang. Hjemmearbejdspladserne gav generelt mange nye digitale
udfordringer. Også det blev klaret med godt mod og læringslyst. Så på trods af aflyste
undervisningsforløb, fik medarbejderne et stort digitalt kompetenceløft i 2020.
I august skulle vi stå den helt store IT-prøve, da vi som de første i SamAqua samarbejdet
gennemførte en ”Tenant migrering”. Kort fortalt blev SamAqua IT-mæssigt skabt som én
samlet virksomhed. I dag, hvor vi er 14 individuelle forsyningsselskaber, der deltager i
samarbejdet, er det knap så smart. For at skabe større IT-sikkerhed og lettere administrativ
IT-drift blev den digitale infrastrukturen opdelt på selskaber – alle telefoner, tablets og
computere blev slettet og genetableret. Vi var de første og det gik godt.
Spændende udvikling på affaldsfronten
I juni vedtog folketinget en national klimaplan ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og
cirkulær økonomi”, og i december blev den konkrete handlingsplan for cirkulær økonomi
”national plan for forebyggelse og håndtering af affald 2020-32” sendt i høring. I slutningen
af december udkom desuden en række nye bekendtgørelser, herunder
affaldsbekendtgørelsen, som kommer til at påvirke affalds- og genbrugsområdet i de
kommende år. Vi er allerede langt i Haderslev Kommune, hvorfor den tydeligste forandring
vil være øget sortering hos forbrugerne og en mulighed for direkte genanvendelse på
genbrugspladserne.
I juli indledte vi dialog med leverandører, entreprenører og kolleger i forsyningsbranchen,
med det formål at skabe større omkostningseffektivitet i vores anlægsarbejde, og ved
implementering af de nye affaldsbekendtgørelser. Arbejdet blev i efteråret sat midlertidigt på
”Corona-pause”, men har allerede givet en række gode input, som kan styrke vores
forretning.
Selv med et specielt Corona-år, har vi haft en række nye tiltag. I oktober åbnede vi på
Vojens Genbrugsplads en lille genbrugs-bygge-butik, GenByg. Her kan man aflevere og købe
byggematerialer og andre effekter, som ikke sælges i de humanitære organisationers
genbrugsbutikker. GenByg Vojens er en afprøvning af konceptet, som skal hjælpe os med at
skabe en den rette butik på den nye genbrugsplads i Haderslev. Vi arbejder målrettet med
cirkulære økonomi, og GenByg giver øget muligheder for direkte genbrug.
Arbejdet med den nye genbrugsplads i Haderslev nåede i 2020 nogle markante milepæle.
Projektet, der blev startet op i 2013, kom endelig i udbud og blandt fem skarpe bud vandt en
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lokal entreprenør. I december havde vi første spadestik til pladsen på Knavvej, som vi
forventer at kunne åbne for borgerne i december 2021. Ressourcecentrum Haderslev skal
styrke vores affaldssortering. Flere ressourcer skal genbruges og sendes videre i systemet, til
gavn for miljøet, menneskerne og økonomien.
Renovering af vandværker øger forsyningssikkerheden
I løbet af 2020 har vi færdiggjort hovedrenovering af Vojens og Favrdal Vandværk. I Vojens
har vi etableret to produktionslinjer, så det ene vandværk i princippet fungerer som to. I
Haderslev har vi renoveret og ombygget Favrdal Vandværk til tre produktionslinjer. Herved
har vi øget forsyningssikkerheden på de to vandværker og samtidig sikret, at Favrdal kan
overtage produktionen fra Eskærhøj Vandværk.
Eskærhøj Vandværk er bygget til producere en meget større mængde drikkevand, end det
der er behov for i dag. Ved at gå fra driften af to vandværker til et, effektiviseres driften og
de samlede omkostninger til produktion af drikkevand reduceres. Derudover kan vi inden
længe pumpe råvand fra Eskærhøj Kildeplads til behandling på Favrdal Vandværk, og dermed
tage Eskærhøj Vandværk ud af drift og nedlægge det.
Vi har sammen med Haderslev Kommune fundet et nyt kildefelt i Maugstrup Plantage, som
en del af arbejdet på at fremtidssikre levering af rent grundvand i Vojens. Det nye kildefelt
skal supplere det nuværende og dermed øge forsyningssikkerheden i tilfælde af forurening af
grundvandet.
Ny spildevandsplan for Haderslev Kommune
I oktober vedtog Haderslev Kommune den nye spildevandsplan 2021-24. Planen giver et
samlet overblik over de eksisterende kloakeringsforhold, de kommende års aktiviteter på
spildevandsområdet og danner sammen med de kommende vandhåndteringsstrategier
grundlag for fremtidens investeringer. I spildevandsplanen sættes der specielt fokus på at
minimere spildevandshåndteringens påvirkning af natur- og vandområder samt at sikre, at
spildevandshåndteringen er så sikkert som muligt. På sigt skal det bidrage til, at der kan
opnås badevandskvalitet i Haderslev Dam og Fjord. Derudover afsluttede vi i 2020 den sidste
etape af den omfattende separatkloakering i Over Jerstal.
2020 har på mange måde været et udfordrende Corona-år, vi har på trods af udfordringerne
arbejdet på at skabe Styr på tingene, levere Mere for mindre, opnå Stærke fælles løsninger
og Håndtere og lære af bump på vejen, til større værdi for forbrugerne i Haderslev
Kommune.
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1.

Formål og baggrund

1.1

Nærværende
valgregulativ
fastsætter
reglerne
for
valg
af
forbrugerrepræsentanter til bestyrelserne i Provas-Haderslev Vand a/s, CVR-nr.
32882285, og Provas-Haderslev Spildevand a/s, CVR-nr. 32882277 (hver for sig
benævnt "Selskab" og tilsammen "Selskaber(ne)").

1.2

Ifølge pkt. 7.1 i Selskabernes vedtægter gennemføres ovennævnte valg
(herefter benævnt "Valget") som fælles valg for Selskabernes bestyrelser. Det
vil sige, at de valgte forbrugerrepræsentanter skal sidde i bestyrelserne for
Selskaberne.

1.3

Selskabernes forbrugere har ret til at vælge 2 forbrugerrepræsentanter og op til
10 suppleanter til Selskabernes bestyrelser.

1.4

Forbrugerrepræsentanter har samme rettigheder og pligter som de øvrige
bestyrelsesmedlemmer, jf. § 3, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 772 af 16. juni 2012
om forbrugerindflydelse i vandselskaber.

2.

Selskabernes vedtægter samt lovgivningen i øvrigt

2.1

Valget afholdes i overensstemmelse med Selskabernes vedtægter og
den til enhver tid gældende lovgivning, herunder bekendtgørelse nr. 772 af 16.
juni 2012 om forbrugerindflydelse i vandselskaber, som regulerer Selskaberne.

2.2

I tilfælde af modstrid mellem Selskabernes vedtægter og valgregulativet, har
vedtægterne forrang.

3.

Valgperiode

3.1

Forbrugerrepræsentanter og suppleanter vælges for 4 år ad gangen. Første valg
er gennemført mellem august 2013 og oktober 2013.

3.2

Forbrugerrepræsentanterne indtræder i bestyrelserne i Selskaberne på den
førstkommende ordinære eller ekstraordinære generalforsamling.

4.

Stemmeberettigede enheder

4.1

Stemmeberettiget til Valget i Selskaberne er
a) en boligenhed med
▪ individuel afregning til Selskaberne,
▪ som
på
tidspunktet
for
stemmeafgivelsen
forsyningsydelser til eget forbrug fra Selskaberne,
b) en erhvervsenhed med
▪ individuel afregning til Selskaberne,
▪ som
på
tidspunktet
for
stemmeafgivelsen
forsyningsydelser til eget forbrug fra Selskaberne
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c) en bolig- eller erhvervsenhed
▪ uden individuel afregning til Selskaberne,
▪ som
på
tidspunktet
for
stemmeafgivelsen
aftager
forsyningsydelser til eget forbrug fra Selskaberne,
▪ forudsat den pågældende bolig- eller erhvervsenhed fremviser et
kundenummer, som kan rekvireres ved at udfylde en blanket på
Selskabernes hjemmeside.
[Eksempelvis et parcelhus eller en lejlighed registeret som
forbruger hos et Selskaberne]
4.2

Hver stemmeberettigede bolig- eller erhvervsenhed, jf. pkt. 4.1, kan afgive
en stemme i alt. Hvis et Selskab eller Selskaberne modtager flere stemmer fra
en stemmeberettigede erhvervs- eller boligenhed, jf. pkt. 4.1, er kun den først
modtagne stemme gyldig. Fysiske og juridiske personer kan maksimalt afgive
ti stemmer pr. fysisk eller juridisk person.

4.3

Juridiske personer kan udøve stemmeretten ved den eller de tegningsberettigede i henhold til Erhvervsstyrelsens register eller ved fuldmagt.

5.

Valgledelse og valgudvalg

5.1

Selskabernes direktør(er) udpeger en valgleder, der forestår den overordnede
ledelse af forbrugervalget. Valglederen påser, at Valget afholdes i
overensstemmelse med lovgivningen, Selskabernes vedtægter samt dette
valgregulativ. Valglederen afgiver en erklæring om Valgets
lovlighed
til
referatet, jf. pkt. 5.3.

5.2

Valglederen har det overordnede ansvar for Valgets gennemførelse og træffer
alle beslutninger angående ledelsen af Valget, herunder vedrørende valgbarhed
og stemmeret. Valglederen har herudover ansvaret for, at de valgte
forbrugerrepræsentanter og suppleanter anmeldes til Erhvervsstyrelsen i
forbindelse med deres indtræden i bestyrelserne.

5.3

Valglederen foranlediger, at der bliver udfærdiget referater, hvor alle forhold af
betydning, herunder indhold af bekendtgørelser, beslutninger, valgresultater,
skal fremgå. Referaterne skal opbevares i fem år og være offentligt tilgængelige
for Selskabernes ledelser, Selskabernes ejerkreds samt stemmeberettigede
enheder, jf. pkt. 4.

6.

Tidspunktet for Valgets afholdelse

6.1

Valglederen fastsætter en periode for Valgets afholdelse i overensstemmelse
med valgregulativet og Selskabernes vedtægter.

7.

Valginformation

7.1

Selskaberne informerer om Valget i god tid inden den første dag, der kan afgives
stemme. Forbrugere informeres om Valget gennem annoncering i den lokale
presse og opslag om Valget på Selskabernes hjemmesider.
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7.2

Valginformationen skal indeholde følgende oplysninger:
•
Oplysning om hvornår Valget gennemføres,
•
Valgtypen, herunder at Valget er direkte,
•
Opfordring til, at bringe kandidater i forslag samt proceduren for opstilling
af kandidater, herunder regler om valgbarhed og frist for indgivelse af
kandidatur,
•
Henvisning til nærværende valgregulativ og
•
Henvisning til Selskabernes hjemmeside.

7.3

I valginformationen kan der endvidere medtages øvrige oplysninger om
valghandlingen, herunder fx oplysning om valgledelse og stemmeoptælling
samt oplysninger om bestyrelseshvervet for de pågældende forbrugerrepræsentanter.

8.

Opstilling af kandidater

8.1

Valglederen skal i overensstemmelse med pkt. 7.1 opfordre alle
stemmeberettigede enheder til at bringe kandidater til bestyrelsesvalget i
forslag samt oplyse om kravene til valgbarhed.

8.2

Alle fysiske personer, som er myndige, kan stille op som kandidater til Valget.
Et generalforsamlingsvalgt eller medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem kan ikke
samtidig sidde som repræsentant for forbrugerne.

8.3

En kandidat bringes i forslag af mindst ti stemmeberettigede
bolig-/erhvervsenheder via en stillerliste, der kan hentes vederlagsfrit på
Selskabernes adresse eller downloades via Selskabernes hjemmeside.
Kandidater skal på stillerlisten erklære sig villige til at modtage valg både som
bestyrelsesmedlem og
suppleant.

8.4

Forslag til kandidater skal være Selskaberne i hænde senest 14 dage efter
udsendelse af valginformation.

8.5

Valglederen træffer afgørelse om, hvorvidt de opstillede kandidater er
valgbare. Valglederen påser, at den opdaterede kandidatliste offentliggøres på
Selskabernes hjemmeside samt i den lokale presse i overensstemmelse med pkt.
9.2 nedenfor.

8.6

Såfremt antallet af rettidigt foreslåede kandidater ikke overstiger det
antal bestyrelsesmedlemmer, der af de stemmeberettigede enheder skal vælges
til Selskabernes bestyrelse, betragtes disse som valgt uden gennemførelse af
selve valghandlingen (fredsvalg).

8.7

Såfremt antallet af rettidigt foreslåede kandidater overstiger det antal
bestyrelsesmedlemmer, der af de stemmeberettigede enheder skal vælges til
Selskabernes bestyrelser, udfærdiges der elektronisk opstilling af kandidaterne
i alfabetisk rækkefølge.

8.8

Kandidatliste offentliggøres herefter i Selskabernes forsyningsområde samt på
Selskabernes hjemmeside.
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9.

Valgmateriale

9.1

Valglederen påser, at der udfærdiges og offentliggøres valgmateriale og
valginformation i overensstemmelse med pkt. 7. Valglederen sørger for, at
valgmateriale offentliggøres senest 14 dage inden den første dag, der kan
afgives stemme.

9.2

Valgmaterialet skal indeholde:
•
elektronisk opstilling med angivelse af samtlige foreslåede kandidater i
alfabetisk orden,
•
en beskrivelse af valgproceduren,
•
oplysning om fristen for afgivelse af stemme via Selskabernes hjemmesiden
•
vejledning i korrekt stemmeafgivelse.

10.

Valget

10.1

Valget gennemføres ved elektronisk stemmeafgivelse i inden for den tidsperiode,
der er fastsat for valgets afholdelse, jf. pkt. 6.

10.2

Elektronisk afstemning
Den elektroniske afstemningsprocedure er tilgængelig på Selskabernes
hjemmeside. Afstemningsproceduren beskrives nærmere på hjemmesiden.

10.3

Stemmeberettigede kan modtage vejledning om elektronisk stemmeafgivning
ved fysisk fremmøde hos Selskaberne inden for normal åbningstid.

11.

Optælling

11.1

Umiddelbart efter udløbet af afholdelsen af Valget foretages optælling af de
modtagne, gyldige stemmer.

11.2

Optællingen foretages af den af Selskabernes revisor(e).

11.3

Selskabernes revisor(e) udarbejder en protokol over valgresultatet, som
godkendes af valglederen.

12.

Resultat

12.1

De to kandidater, der har opnået flest stemmer, er valgt som
forbrugerrepræsentanter
til
Selskabernes
bestyrelser.
I
tilfælde
af
stemmelighed træffer Selskabernes revisor(e) afgørelse ved lodtrækning. De
resterende kandidater, der har opnået stemmer, er valgt som suppleanter for
forbrugerrepræsentanterne, i en prioriteret rækkefølge efter stemmeantal. Der
kan vælges op til ti suppleanter.

12.2

Valgets resultat meddeles umiddelbart efter valgledelsens godkendelse ved
annoncering i den lokale presse og på Selskabernes hjemmeside.

13.

Klage over valget

13.1

Klage over Valget skal skriftligt indgives til Selskaberne inden 14 efter
resultatets annoncering.

13.2

Valglederen træffer i samarbejde med Selskabernes revisor(e) eller endelig
afgørelse om klagen.
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14.

Udtræden

14.1

Mister en forbrugerrepræsentant sin valgbarhed skal vedkommende udtræde af
Selskaberne bestyrelse og erstattes af en suppleant. Samme er gældende, hvis
der sker forfald af anden årsag.

14.2

Findes der ingen suppleant, afholdes suppleringsvalg således, at der vælges en
repræsentant for den resterende del af valgperioden, hvis perioden til næste
valg ikke er kortere end seks måneder. Det samme gør sig gældende i tilfælde
af en forbrugerrepræsentants forfald af mere end seks måneders varighed.

14.3

Suppleringsvalg afholdes efter bestemmelserne i vedtægterne og dette
valgregulativ.
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Punkt 8, Forbrugervalg 2021 bilag 14 - Vedtægter-provas-haderslev-forsyningsservice

Provas-Haderslev Forsyningsservice a/s
Vedtægter

Provas
Provas-Haderslev Forsyningsservice a/s

Dato: 10. februar 2016

VEDTÆGTER
1

Navn

1.1

Selskabets navn er Provas-Haderslev Forsyningsservice a/s.

2

Kommune

2.1

Selskabets hjemsted er Haderslev Kommune.

3

Formål

3.1

Selskabets formål er, at drive servicevirksomhed og anden dermed i forbindelse stående
virksomhed, herunder rådgivning, udlejning af personel og materiel, overfor såvel den
privat ejede som den offentligt ejede forsyningssektor inden for lovgivningens rammer.

4

Kapitalforhold

4.1

Selskabets aktiekapital er kr. 500.000,00 fordelt i aktier á kr. 10.000,00 eller multipla
heraf.

4.2

Aktierne skal lyde på navn. Der udstedes ikke aktier. Der oprettes en fortegnelse over
aktionærerne i ejerbogen.

4.3

Aktierne er ikke omsætningspapirer.

4.4

Ingen aktier skal have særlige rettigheder.

4.5

Ingen aktionær er forpligtet til at lade selskabet eller andre indløse sine aktier helt eller
delvis.

4.6

Enhver aktieovergang kræver godkendelse fra Haderslev Byråd.

5

Generalforsamling

5.1

Selskabets generalforsamling afholdes i Haderslev Kommune.

5.2

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest fem måneder efter regnskabsårets
udløb.

5.3

Generalforsamlinger indkaldes med mindst 14 dages og højst fire ugers varsel ved brev
eller elektronisk mail til de noterede aktionærer samt til revisor. Dagsorden for den
ordinære generalforsamling skal omfatte:
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Provas
Provas-Haderslev Forsyningsservice a/s

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dato: 10. februar 2016

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning
Godkendelse af årsrapport med revisionspåtegning samt årsberetning
Anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
Valg af revisor
Eventuelt

5.4

Forslag fra aktionærer til behandling på den ordinære generalforsamling skal være
selskabet i hænde senest fire uger før generalforsamlingen.

5.5

Alle medlemmer og repræsentanter i bestyrelsen for selskabet er berettiget til at deltage
i generalforsamlingen.

6

Stemmeret

6.1

Enhver aktionær har 1 stemme for hvert aktiebeløb på kr. 10.000,00.

6.2

De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed,
med mindre loven eller vedtægterne foreskriver andet.

6.3

I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget.

6.4

Til vedtagelse af beslutninger om ændringer af vedtægterne eller selskabets opløsning,
kræves dog tiltrædelse af mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer, som af den på
generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.

7

Selskabets ledelse

7.1

Selskabet ledes af en af generalforsamlingen for fire år af gangen valgt bestyrelse, der
skal bestå af 4 generalforsamlingsvalgte medlemmer. Genvalg kan finde sted.
Valg af generalforsamlingsvalgte medlemmer til bestyrelsen skal ske på en ekstraordinær
generalforsamling hvert fjerde år umiddelbart efter, at byrådet i Haderslev Kommune har
konstitueret sig. Valget af nye generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer skal have
virkning fra den 1. januar ved døgnets begyndelse året efter valg af byrådet, på hvilket
tidspunkt de hidtidigt fungerende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer
samtidig afgår.

7.2

Bestyrelsen
vælger
selv
sin
formand
generalforsamlingsvalgte medlemmer.

7.3

Ud over de på generalforsamlingen valgte medlemmer, vælges i henhold til lovgivningen
eventuelt medarbejderrepræsentanter og suppleanter derfor.
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Provas
Provas-Haderslev Forsyningsservice a/s

Dato: 10. februar 2016

7.4

Selskabets bestyrelse er
endvidere berettiget til
at udpege op til
en
medarbejderrepræsentant og op til to forbrugerrepræsentanter, som kan deltage ved
selskabets bestyrelsesmøder som observatører uden stemmeret. Der udpeges tillige op
til
ti
suppleanter
for
forbrugerobservatørerne
og
en
suppleant
for
medarbejderobservatøren. Udpegningen sker for fire år af gangen, første gang december
2017 til og med december 2020.

7.5

Bestyrelsen er ikke beslutningsdygtig, hvis ikke over halvdelen af samtlige
bestyrelsesmedlemmer, herunder enten formanden eller næstformanden, er til stede.

7.6

Ved afstemninger afgøres enhver sag ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed er
formandens stemme udslagsgivende. Ved formandens forfald er næstformandens
stemme udslagsgivende.

7.7

Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelser om udførelsen af
sit hverv.

7.8

Bestyrelsen ansætter til ledelsen af den daglige virksomhed en direktør.

8

Tegningsregel

8.1

Selskabet tegnes af direktøren i forening med bestyrelsens formand, eller af direktøren i
forening med bestyrelsens næstformand og et andet bestyrelsesmedlem eller af den
samlede bestyrelse.

8.2

Bestyrelsen kan meddele særskilt fuldmagt for to medarbejdere til i forening ved digital
signatur at tegne selskabet overfor Tinglysningsretten.

9

Revisor

9.1

Selskabets årsrapport revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret eller
registreret revisor.

10

Regnskabsår

10.1 Selskabets regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december. Første regnskabsår løber fra
stiftelsen til 31. december 2010.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 1. februar 2010 med supplement på
generalforsamlingen den 10.05.2011 vedrørende § 1.1, og den 27. juni 2013 i anledning af
forbruger- og medarbejder indtræden i bestyrelsen samtidig med stiftelsen af Provas Holding
a/s og ændret på den ordinære generalforsamling den 19. april 2017.
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Punkt 8, Forbrugervalg 2021 bilag 15 - Tidsplan for forbrugervalg 2021

TIDSPLAN - Forbrugervalg 2021
Aktivitet/opgave før valget

Start

Slut

Kort bemærkning

Valgregulativ

14.01.2021 02.02.2021 Tilretning af valgregulativ

Doknr.:
Dato:
Udførende
Initialer

02.02.2021 02.02.2021 Godkendes på bestyrelsesmøde d. 02.02.2021

Valgsystem

Interview med nuværende
forbrugerrepræsentant
Kundecenteret
Information om valget
via annoncer og på hjemmesiden

Opstilling af kandidater

Svha

Start juni

Svha

Harald-Åge
Svha

Komm. (Svha/Ag)
01.05.2021 30.05.2021 Formål: at høre hvordan det er at være
forbrugervalgt, hvilken rolle de udfører i bestyrelsen
mm.
01.06.2021 21.10.2021 Kundecentret holdes løbende informeret om valget Svha
01.06.2021

Hvornår valget afholdes - (10.09 - 02.10)
- Opstilling af kandidater (02.08 - 26.08)
- Kandidatanmeldelsesskema
- Stillerliste
- Proces og frister
02.08.2021 26.08.2021 Identifikation og registrering
Information om rettigheder og pligter for
bestyrelsesmedlemmer

OK
OK

26.05.2021 26.05.2021 Orientering på Generalforsamling - herunder
godkendelse af vedtægterne
02.02.2021 02.02.2021 Oplæg til valgsystem forelægges bestyrelsen for
godkendelse på bestyrelsesmøde d. 02.02.2021
04.05.2021 04.05.2021 Tidsplan forelægges for bestyrelsen til godkendelse
på bestyrelsesmøde d. 04.05.2021
Start juni
Test af systemet - afventer datoer fra Dataminds
31.06.2021 Prøvevalg gennemføres

28.01.2021
Status

Komm. (Svha/Ag)

Svha

Godkendt

Aktivitet/opgave før valget

Start

Slut

Kort bemærkning

Validering af kandidater

27.08.2021 31.08.2021 Tjekke at kandidater og stillere kan godkendes.
Undersøge om stilleren faktisk bor på adressen og
at vedkommende ikke er stiller for flere kandidater

Offentliggørelse af kandidater

01.09.2021

Udførende
Initialer
Svha

Gennemførelse af valget

Annoncering på hjemmeside og i lokale medier med Komm. (Svha/Ag)
oplysning om bl.a.
- Hvem kan stemme
10.09.2021 08.10.2021 Valget gennemføres

Optælling af stemmer

12.10.2021 21.10.2021 Revisor opgør stemmer

PwC

Valgprotokol

12.10.2021 21.10.2021 Udarbejdelse af valgprotokol

PwC

Orientering af valgte
forbrugerrepræsentanter og
suppleanter

22.10.2021

Annoncering af valgtes resultat på
hjemmesiden og i lokale medier
Anmeldelse til Erhvervsstyrelsen

21.10.2021
22.12.2021

Konstituering af bestyrelsen

01.01.2022

De valgte repræsentanter informeres om resultat af Svha
valget
Komm. (Svha+Ag)
Svha/Horten
Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter at
byrådsmødet anskueligt

Bestyrelsen

Status

Punkt 9, Ressourcecentrum Haderslev, status, bilag 16 - RCH Statusnotits 12.04.21

RESSOURCECENTER HADERSLEV
Statusnotits for byggeprocessen
12.04.21
Anlægsarbejdet blev skudt i gang medio november 2020 og det milde vintervejr sikrede gode
fremskridt med jord- og kloakarbejderne.
Der var behov for koordinering og samarbejde med fremmed entreprenør på etablering af spildevandstilslutning, herunder håndtering af overskudsjord fra denne aktivitet.
Dette blev gennemført gnidningsfrit og uden væsentligt ekstraarbejde.
Som ventet blev der behov for blødbundsarbejde og der blev konstateret højtliggende grundvand i den relativt dybe udgravning for Sorteringshallen i pladsens østside.
Med udgangen af januar var der basis for en aftale om de væsentlige tilvalgsydelser med 4 nye
bygninger (Regn ly) og øvrige opgraderinger af projektet.
Entreprenøren har indarbejdet dem i tidsplanen og iværksat arbejdet og det skal bemærkes, at
entreprenørens overordnede tidsplan (aflevering) er uændret inklusive ekstraarbejderne.
Der har været og er fortsat behov for lidt mere grundvandssænkning (sugespidsanlæg) end forudset, bl.a. i relation til funderingen af de 2 store Regn ly over containergraven.
Men med jordarbejdet og hovedparten af afløbsarbejdet afsluttet lige op til tøbruddet i marts –
kan det konstateres at uforudsete udgifter på disse områder – ikke bliver væsentlige og måske
nærmere mindre en forventeligt.
Arbejdstilsynet var på inspektion 1. februar og kunne konstatere at der ikke var behov for anmærkninger etc.
I løbet af marts er de 3 hovedbygninger ved at tage form på fundaments niveau og entreprenøren har efter lidt forarbejde og prisindhentning – indgået aftale med leverandøren af Kanalpressen og dette til en pris – som ikke ændrer overslaget (fra ført Brexit og stigende stålpriser etc.)
Samarbejdet og afklaringerne omkring bygherreleverancer er godt i gang og der er lavet oplæg
til køreplan for beslutninger og initiativer.
Der er bl.a. aktiviteter og beslutningsproces omkring TV-overvågning og adgangskontrol samt
udstyr til farligt affald mv.
Enkelte beslutninger omkring tilvalgsydelser er slanket lidt. Således er der fastholdt linoleum i
de større rum i bygning ABC men aftalt klinker /fliser i alle vådrum. Muligheden for at veksle til
træmaster for belysning er blevet forfulgt men ligeledes fravalgt (pris) og der sigtes i stedet på
malede master med matchende armaturer i samme RAL farve som øvrigt stål på pladsen.
Bæredygtighedsfanen blafrer fortsat i projektet og er endda hævet ved at stabilgruslaget under
belægninger substitueres med genbrugsbeton. Der arbejdes på samme vis med at øge genbrugsprocenten i asfaltbelægningen.
Byggeprocessen følges og dokumenteres med droneoptagelser og der er udarbejdet en første
udgave af en ”byggefilm”.
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Provas

KOMMUNIKATIONSPLAN
Døgnåbning Vojens Genbrugsplads

April
Uge

Facebook
Teasser / ny ordning
Hvornår kan du tilmelde dig
Praktisk oplysninger (privat + erhverv)
Ordensregler
Hvad kan du IKKE aflevere
Personalet glæder sig / hvorfor!
Kunderne glæder sig / interview
Vi graver
Nye porte monteres
Stemningsbillede / omdeling af folder
Tilmeld dig allerede nu!
Nu åbner ordningen
Status på antal tilmeldte
I er så gode til at bruge ordningen
Vi skal lige rette lidt op på x

Online annoncering
Video og indhold

Annoncering (lokale medier)
* Ny ordning på vej
* Tilmeld dig allerede nu
* Startskud
Presse

Haderslev Erhvervsråd (erhvervsordning)
Udsending af info til erhverv

Maj
16

17

Juni
18

19

20

21

22

23

24

25

26
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NOTAT

Haderslev Kommune
Teknik og Miljø
Simmerstedvej 1A, 1
6100 Haderslev
www.haderslev.dk
Dir. tlf. 29379092
jotv@haderslev.dk

16. marts 2021 • Sagsbehandler: Jonna Tveskov

Jomfrustiprojekt – oplæg til organisering
Organisationsdiagram

Det overordnede politiske ejerskab for projektet er Haderslev Byråd og Provas bestyrelse,
Den politiske styregruppe er §17,4 udvalget for Vækst og Velfærd

Referencegruppen inddrages til rådgiving og sparring, men har ikke stemmeret. Referencegruppen kan være
repræsentanter for investorer, ejendomsudviklere, kulturinstitutioner, Provas, brugergrupper for eksempel fra
forskellige råd og andre, der undervejs i de forskellige projektfaser kan være med til kvalificere løsningerne.
Den administrative styregruppe. bemandes med kommunaldirektøren, den administrerende direktør for Provas,
chefen for Teknik og Miljø, projektlederen, samt relevante chefer eller direktrører fra andre forvaltninger.
Projektgruppen består af Projektleder samt relevante fagområder, herunder deltagere fra kommunikation og
Provas.
Der etableres en række relevante arbejdsgrupper, herunder grupper vedrørende de strategiske partnerskaber
og fondsarbejde.
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NOTAT

Haderslev Kommune
Teknik og Miljø
Christian X’s Vej 39
6100 Haderslev
www.haderslev.dk
Dir. tlf. 42603816
jkm@haderslev.dk

19. april 2021 • Sagsbehandler: Jens-Kristian Mikkelsen

Etapeinddeling, Jomfrustien

Venlig hilsen

Jens-Kristian Mikkelsen
Projektleder
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Jomfrusti projektet
Bestyrelsesmøde Provas

Dagsorden:

1. Kort præsentation af projektleder
2. Projektgennemgang
3. Status på projektet
4. Det videre forløb
5. Økonomi status
6. Organisering
7. Spørgsmål

Pkt. 1: Præsentation af projektleder
Jens-Kristian Mikkelsen, Projektleder. 53 år.
Tiltrådt 8. marts.
6 år Sønderborg Kommune
20 år Rambøll
• Projektleder havneomdannelse i Haderslev
• Involveret i Byens havn i Sønderborg
• Projektleder på Sønderstrand / Stranden i Aabenraa
• Projekteret rundkørslen ved Falck
• Har udført projekter i Haderslev kommune i 20 år

Pkt. 2: Projektgennemgang

Pkt. 2: Projektgennemgang
Et klimaprojekt og byfornyelsesprojekt

Et samarbejdsprojekt mellem

Provas  Haderslev Kommune
Det betyder, at vi skal håndtere kommende regnvejr og skybrud på alternative metoder frem
for traditionel kloakering.

Pkt. 2: Projektgennemgang
Håndtering af klimahændelser:
• Permanent vand i
søerne
• Håndtering af
hverdagsregn i søerne
• Håndtering af skybrud
sker over vandspejlet

Pkt. 2: Projektgennemgang
Håndtering af klimahændelser:
• Håndtering af regnvand på
overflader og i regnbade

Pkt. 2: Projektgennemgang

Bymidten

Projektområdet

Jomfrustiprojektet
Haderslev Havn

Pkt. 2: Projektgennemgang
Kommunale / private arealer

Pkt. 2: Projektgennemgang
Vestlige etape.

Østlige etape.

Midteste etape.

Pkt. 2: Projektgennemgang
Vestlige etape

Pkt. 2: Projektgennemgang
Midterste etape

Pkt. 2: Projektgennemgang
Østlige etape

Pkt. 3: Status på projektet
Hvor langt er vi med projektet:
• Planen er vedtaget
• Byrådet har vedtaget at afsætte midlerne (låne finansiering)
• Medfinansieringsaftale med Provas er udarbejdet
• Organisationen er vedtaget
• Arbejdet med at konkretisere planen er i gang.

Pkt. 4: Det videre forløb:
Det videre arbejder:
• Konkretisering af den vedtagne plan
• Igangsættelse af projektering af anlægsarbejder med henblik på udførelse i marken
Udfordringer der skal tages hånd om.
• Trafikhåndtering på og omkring Jomfrustien
• Koordinering af projektet med byggeriet på Honnørkaj
• Løsning af vandhåndtering både i anlægsfasen og i det endelige projekt
• Færdiggørelse af designmanualen
• Konkretisering af Grundfortællingen
• Fondsinddragelse og fundraising

Pkt. 4: Det videre forløb:
Det er politisk vedtaget, at der startes med den
østligste etape. Herved skabes der afløb til
fjorden og midlertidige pumpeløsninger undgås.

Etape inddelingen.
Den østligste etape:
Den vestligste etape
Den midterste etape

Vestlig etape

Midterste etape

Østlig etape

Pkt. 4: Det videre forløb:
Tidsplan.
Efteråret 2021

Opstart gravearbejde den første etape, østlig etape

Foråret 2022

Belægningsarbejder den første etape, østlig etape

Maj til december 2021

Konkretisering af den vestlige og den midterste etape

Foråret 2022

Projektering og udbud af de næste del etaper

Sommeren – efteråret 2021

Opstart fundraising .

Kommunalt budget

2020
kr. 3 mio. (Kim bil)
Pkt.
5: Økonomi
2021

kr. 4 mio.

2022

kr. 24 mio.

2023

kr. 23 mio.

2024
2020)

Kr. 29 mio. (3 mio. flyttet til

2025.
vedtaget)

Kr. 32 mio. (ikke politisk

2026.
vedtaget)

Kr. 38 mio. (ikke politisk

2027.
vedtaget)

Kr. 24 mio. (ikke politisk

Provas´s andel

kr. 33 mio. af ovenstående.

Projektet er forudsat lånefinansieret.

Vestlige etape
67 mio. kr.

Midterste
etape
83 mio. kr.

Østlige
etape
26 mio. kr.

Pkt. 6: Organisation
Byrådet har den 30. marts godkendt organisationen:

Provas´s bestyrelsen vil blive inviteret til at deltage i
§17,4 udvalgsmøderne efter behov.

4. maj 2021

19

Pkt. 6: Organisation
Organisering, møder.
Formøde til Administrativ styregruppe:
Ca. 1 uge
Administrativ styregruppe:
Ca. 1 uge

§17 stk. 4 udvalgs for Vækst og velfærd

Formøde til Administrativ styregruppe:
Esge Homilius Administrerende direktør Provas
Jonna Tveskov, Chef Teknik og Miljø
Kasper Mikaelsen, afdelingsleder, Afdelingsleder, Anlæg og
Ejendomme
Christina Vedel-Birch Andersen, Afdelingsleder
Planlægning
Jens-Kristian, Mikkelsen, Projektleder
Administrativ styregruppe:
Peter Karm, Kommunaldirektør
Esge Homilius Administrerende direktør Provas
Jonna Tveskov, Chef Teknik og Miljø
Charlotte Veilskov Direktør for Børn og Kultur
Rolf Dalsgaard Johansen Direktør for Voksen og Sundhed
Birgit Thorup Direktør for Beskæftigelse og Integration
Jens-Kristian Mikkelsen, Projektleder

Pkt. 7: Spørgsmål

4. maj 2021

21

Grundfortællingen
Sammen skaber vi en grøn, levende og attraktiv Jomfrusti – vi bruger regnvandet
og fællesskabet til at danne et voksested til virkelyst og det gode liv i
Haderslev.

P unkt 12, Kl imas ag DK 20 20 , op st ar ts sag, bi lag 21 - Fakt aa rk -om- d k20 20
Maj 2020 – side 1 I 4

DK2020
faktaark
20 danske kommuner lægger i 2020 sidste hånd på
en klimaplan, som viser vejen frem mod en klimaneutral og klimarobust kommune i senest 2050.
Gennem DK2020 gennemgår tyve danske pilotkommuner et faciliteret forløb, der ruster dem til at
udvikle det kommunale klimaarbejde, så det lever
op til målene i Parisaftalen.
I løbet af 2020 lægger kommunerne sidste hånd
på hver deres ambitiøse lokale klimahandlingsplan, som viser vejen til nettonul-udledning for kommunen som geografisk område senest i 2050.

Kommunerne arbejder med de samme standarder
og værktøjer til klimaplanlægning, som anvendes
af nogle af verdens største og mest ambitiøse byer
i det internationale bynetværk C40.
Det er første gang, C40’s internationale standard
’The Climate Action Planning Framework’ (CAPF)
bliver brugt og videreudviklet til brug i mindre byer
og kommuner. Dermed er DK2020 kommunerne
med til at skrive historie i den verdensomspændende kamp for klimaet.

Maj 2020 – side 2 I 4

De tyve kommuner
i DK2020

Albertslund
Allerød
Assens
Fredericia
Frederiksberg

Frederikshavn
Helsingør
Høje-Taastrup
Jammerbugt
Køge

Lejre
Lemvig
Lolland
Middelfart
Randers

Roskilde
Samsø
Sønderborg
Vejle
Aarhus
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Baggrund
2015
Med Paris-aftalen fra 2015 sætter 195 lande en
fælles målsætning om at begrænse den globale
temperaturstigning til under 2 grader og arbejde
for at begrænse stigningen til 1,5 grader.
2019
I 2019 tager Realdania initiativ til DK2020. Ambitionen er at sætte skub i indsatsen for at opfylde
Parisaftalen på kommunalt niveau og understøtte
sparring og samarbejde mellem danske kommuner på klimaområdet. 20 danske kommuner bliver
i april udvalgt til at følge i fodsporene på de mest
klimaambitiøse byer i verden og blive en del af
DK2020.
Kun én dansk kommune har på dette tidspunkt
en klimaplan, der lever op til målsætningerne i
Parisaftalen; nemlig København hvis klimaplan er
godkendt af det internationale bynetværk C40.
I december indgår Folketinget aftale om Danmarks
første klimalov, som skal sikre en 70 %-reduktion
af udledningen af drivhusgasser i 2030 i forhold til
1990 og et klimaneutralt Danmark i 2050. Danske
kommuners klimaplaner og -indsatser er afgørende for at nå målet. De tyve DK202020 kommuner
går forrest.
2020
De 20 kommuner lægger sidste hånd på klimaplanerne i sommeren og efteråret 2020. Gennem
forløbet har kommunerne fået hjælp og sparring
fra den grønne tænketank CONCITO og det internationale bynetværk C40 til at udvikle, opdatere
eller tilpasse klimaarbejdet i kommunen, så det
lever op til målene i Parisaftalen.
DK2020 arbejdet er forankret på højeste politiske
niveau i kommunerne. Borgmesteren har underskrevet et brev, der forpligter kommunen til at
udvikle og understøtte politisk behandling af en
klimaplan, der lever op til Parisaftalens målsætninger, både hvad angår reduktion i udledning af
drivhusgasser og tilpasning til klimaforandringerne, og til at tage de nødvendige skridt for at blive
klimaneutral og modstandsdygtig senest i 2050.

CAPF
– en international standard for klimaplanlægning
The Climate Action Planning Framework (CAPF)
er udviklet af det internationale bynetværk C40.
For at en klimaplan kan leve op til CAPF, skal den
vise vejen til nettonul-udledning for kommunen
som geografisk område senest i 2050 og anskueliggøre, hvordan kommunen planlægger
at tilpasse sig klimaforandringerne.
CAPF er inddelt i tre grundelementer:
1. Tilslutning til klimamål og samarbejde
2. Identifikation af udfordringer og muligheder
3. Fremskyndelse og implementering af
gennemgribende strukturelle tiltag
Læs mere om CAPF på realdania.dk/dk2020
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Parterne bag
DK2020
Realdania
Realdania er en filantropisk forening, hvis mission
er at skabe livskvalitet gennem det byggede miljø.
Realdania blev etableret i 2000 og samarbejder med alt fra helt små til store partnere i hele
Danmark omkring byer, byrum, parker, bygninger
og bygningsarv og de tilknyttede aktiviteter og
forandringsprocesser – f.eks. byggeri, arkitektur,
landskabsarkitektur, restaurering, byudvikling og
fysisk planlægning på landet og i byen. Foreningen
har omkring 165.000 medlemmer i Danmark.
CONCITO
Danmarks grønne tænketank CONCITO blev
stiftet den 1. september 2008. CONCITOs formål
er at medvirke til en lavere udledning af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne
af den globale opvarmning. CONCITO ønsker at
bygge bro mellem klimaløsningerne i Danmark og
den globale grønne omstilling, både ved at bringe
danske og nordiske løsninger ud internationalt
og ved at bringe vigtig global viden ind i en dansk
kontekst.
C40 Cities
C40 Cities er et netværk af 96 af verdens største
og mest ambitiøse byer, der samarbejder om
at udvikle, udveksle og iværksætte løsninger
på klimaområdet. Med afsæt i Parisaftalens
målsætninger arbejder C40 for at understøtte, at
den grønne omstilling i byer går hånd i hånd med
øgede økonomiske muligheder og forbedret livskvalitet for borgerne. C40 arbejder globalt med
hovedkontor i London, samt satellitkontorer i
Beijing, New York og Paris. Siden 2017 har C40
haft kontor i BLOXHUB i København.
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1

Indledning

Overskudsvarmeområdet har haft stor politisk og mediemæssig opmærksomhed i snart 30 år, og de afgiftsmæssige
forhold har været genstand for utallige artikler, analyser og drøftelser i mange forskellige medier.
Opmærksomheden er forståelig – overskudsvarme er en gratis ressource, som alle mener bør udnyttes, men lovgivningen er kompliceret, og succes med projektudvikling er betinget af mange parametre; tekniske, finansielle, lovgivningsmæssige, ejermodeller, garantistillelser osv. Specielt de seneste 3-4 år har der været betydelig aktivitet på området, der vurderes stadig at indeholde store urealiserede potentialer.
I udlandet er overskudsvarmeområdet stadig relativt nyt, først og fremmest fordi fjernvarmenet er relativt lidt udbredte, sekundært fordi traditionen for at samarbejde om bæredygtighedsspørgsmål på tværs af forsyningsselskaber
og private overskudsvarmeleverandører er mindre udviklet end i Danmark1.
Energy Cluster Denmark og SEP Sønderjylland har med denne baggrund besluttet at gennemføre en detaljeret kortlægning af overskudsvarmepotentialerne i 4 kommuner i Sønderjylland (Aabenraa, Haderslev, Sønderborg og Tønder) med efterfølgende udvikling af fokusområder, forretningsmodeller og business cases for etablering af løsningerne. Potentialer, business cases og forretningsmodeller skal desuden vurderes ift. eksportpotentialer i dialog med
leverandører.
Projektet tager udgangspunkt i en GIS-kortlægning af overskudsvarmepotentialet i de fire kommuner, udført af Rambøll i 2020. Viegand Maagøe har, ud over rapporterne udarbejdet af Rambøll, også fået adgang til og gennemgået
store dele af det bagvedliggende datamateriale.
Overskudsvarmekilderne er opdelt indenfor følgende kategorier:
Industri
Køling (komfort/proces)
Spildevand
Biogasanlæg
Vandværker
Husdyrejendomme
Supermarkeder
Nærværende dokument indeholder en oversigt over de mest lovende fokusområder i Haderslev Kommune, som er
identificeret ved gennemgang af GIS-kortlægningsmaterialet, og er et led i projektets første fase vedr. Identifikation
af fokusområder.
Ved gennemgang af GIS-kortlægningen og datamaterialet, er de identificerede fokusområder så vidt muligt drøftet
på forhånd med kommunernes varmeplanlæggere og relevante fjernvarmeværker. Derved kunne der udelukkes de
overskudsvarmeprojekter, der allerede er igangsat eller undersøgt, og kommunernes og fjernvarmeværkernes egne
idéer og ønsker til fokusområder kunne også inddrages. Dermed omhandler dette notat kun de mere lovende potentialer, der ikke allerede undersøges.
Overskudsvarmepotentialernes volumener er taget fra GIS-kortlægningen, der delvist er baseret på en række antagelser samt offentligt tilgængelig information. For virksomhederne interviewet ifm. GIS-kortlægningen, er der for
nogle af dem oplyst driftstider og temperaturer. Overskudsvarmepotentialerne skal derfor verificeres af kilderne og
manglende data skal indhentes, før der arbejdes videre med projektet.

1

I mange af vores nabolande er det dog normalt, at tredjepartsaktører driver forsyningsanlæg som leverer varme,
køling og trykluft til industrivirksomheder. Tredjepartsaktører er typisk ikke traditionelle energiselskaber.
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2

Prioritering af potentialer

Dette afsnit omhandler hovedkriterier for at opnå god økonomi i overskudsvarmeprojekter og disse anvendes til at
prioritere fokusområderne i notatet.
-

Lang driftstid
Volumen
Nærhed til net
Simpel investering

-

Varmepris

3

> 6.000 timer/år
1 MW eller 6.000 MWh/år
Mindsker investering for tilslutning til fjernvarmenet
Kan kilden nemt udnyttes fra f.eks. et køletårn, tillader temperaturen direkte
anvendelse eller skal den opgraderes med en varmepumpe?
Overskudsvarmen skal måske konkurrere med biomasse eller andre VE-kilder

Overskudsvarmekilder

Figur 1 viser antallet og fordelingen mellem de 7 typer af overskudsvarmekilder i Haderslev Kommune.

Figur 1: Antal og fordeling af overskudsvarmekilder, Haderslev Kommune
Kilde: ’SEP - Kortlægning af overskudsvarme - Kommunespecifikke figurer og kølepotentiale’ - Rambøll
Nedenfor er en overordnet beskrivelse af, hvor de forskellige typer overskudsvarme stammer fra og hvordan de er
opgjort i GIS-kortlægningen:
-

Biogasanlæg

Overskudsvarme ved produktion af biogas kan komme fra røggas- og motorkøling,
og derudover kan der hentes varme i efterlagertanken. I biogasanlæg til opgradering, kan der hentes varme fra efterudrådningstanken, samt fra amin-anlæg, der
opgraderer biogas. Data for biogasanlæg er fundet via energiproducenttællingen
2018.

-

Industri

Overskudsvarme fra industri kommer fra bl.a. produktionsprocesser med termiske
anlæg- og processer, f.eks. som opvarmning, tørring og inddampning m.fl. Data er
taget fra ENE2HA-databasen fra Danmarks Statistik, BBR m.fl. hvorfra det årlige
energiforbrug fordelt på energitype og anvendelse er angivet. Typiske proceseffektiviteter til beregning af overskudsvarme er taget fra ’Kortlægning af energiforbrug i
virksomheder, Energistyrelsen 2015’.

-

Vandværker

Drikkevand oppumpet fra jorden eller lagret i vandtårn kan potentielt være en kilde
til overskudsvarme, hvis dette køles med en varmepumpe. Vandværkernes
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vandmængder er stillet til rådighed af kommunerne, og antages kølet med 4°C af
en varmepumpe.
-

Spildevand

Renseanlæg udleder spildevand, der typisk har en højere gennemsnitstemperatur
end f.eks. havvand eller luft, og kan køles med en varmepumpe. Data for udledte
vandmængder er fra Miljøstyrelsen fra 2018.
Spildevandet antages at have en temperatur på 15°C om sommeren og 10°C om
vinteren, og køles 8°C om sommeren og 7°C om vinteren.

-

Køling
(komfort/proces)

Kølbehovet i bygninger, hvor der forventes at være et kølebehov, er anslået med
Rambølls eget værktøj DC-mapper. Derudover er erhvervsareal fra BBR sammenholdt med branchekode på CVR-registret, og nøgletal fra ’Kortlægning af energiforbrug i virksomheder, Energistyrelsen 2015’ anvendt til at estimere fordelingen
mellem kølebehov til komfort og proces for diverse brancher. Denne kategori dækker dermed over både overskudsvarme fra f.eks. hospitaler og industri.

-

Supermarked

I supermarkeder er det anslået, at typiske supermarkedskøleanlæg har en varmekapacitet på 150 - 240 kW. Dette er i GIS-kortlægningen omregnet til 0,1
MWh/m2/år, hvor areal for supermarkederne er taget fra BBR.

-

Husdyrejendomme

Overskudsvarmepotentialer fra husdyrejendomme kommer fra f.eks. varmepumper, som landmænd med kvæg selv har investeret i til køling af mælk, hvor dette
er anslået til 0,09 MWh/dyr. For landmænd med svin, både slagtning og opdræt,
kan overskudsvarme komme fra køling af gylle, og anslået til 2,86 MWh/dyr.
Nøgletallene er baseret på interviews med landmænd.

Fordelingen viser, at det største overskudsvarmepotentiale stammer fra køling til proces og komfort.
Det totale volumen af de 7 typer overskudsvarmekilder er angivet i Tabel 1.
Tabel 1 Volumen af overskudsvarmekilder, Haderslev Kommune
Kilde: Datagrundlag for GIS-kortlægning - Rambøll
Køling
(komfort/
process)

Spildevand

Industri

Biogasanlæg

Vandværker

Supermarked

Husdyrejendomme

Total

86 GWh

62 GWh

35 GWh

20 GWh

7,3 GWh

4,3 GWh

4,2 GWh

220 GWh

Tabel 2 Overskudsvarmekilder fordelt efter de største over 1-10 GWh og over 10 GWh
Kilde: Datagrundlag for GIS-kortlægning - Rambøll
Spilde
-vand

Industri

Biogasanlæg

Vandværker

Husdyrejendomme

Køling
(komfort/
proces)

Total

Store overskudsvarmekilder
>10 GWh

1

0

1

0

0

1

3

Mellem overskudsvarmekilder
1 - 10 GWh

7

10

2

2

3

12

36
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Tabel 2 viser overskudsvarmekilderne inddelt efter størrelserne 1-10 GWh og >10 GWh, hvor de største kilder kommer fra Haderslev Renseanlæg (spildevand), Affaldsregion Nord I/S, Dybdal Losseplads (biogasanlæg) og køl
hos Pharma Nord ApS (køling, komfort/proces, de sidste to begge i Vojens, hvilket uddybes i afsnit 4.4.
En tabel over kildernes type, størrelse og adresse ses bagerst i notatet.
Haderslev Fjernvarme planlægger at tilslutte 3.300 flere boliger i Haderslev, Starup og Marstrup til fjernvarmenettet i
løbet af 2021-20262. Der vil derfor være et større varmebehov, hvilket med fordel kan dækkes af overskudsvarme.
Haderslev Fjernvarme har selv overvejet at bygge en 11 MW luft/vand-varmepumpe, til at dække det kommende
behov.
En virksomhed, der allerede har været undersøgt ifm. overskudsvarme, er Dansk Sintermetal, der ligger i den nordlige del af Haderslev, udenfor fjernvarmeledningsnettet. Ifølge Det blev konkluderet, at overskudsvarmepotentialet
ikke er stort nok, til at bære investeringen i både at trække en rørledning til fjernvarmenettet og opgradere det, så det
kan modtage varmen.
Af mellemstore overskudsvarmekilder fra køling optræder bl.a. Grisogko og Delika Haderslev ApS i Haderslev, der
begge har et overskudsvarmepotentiale på ca. 6 GWh. Derudover er Danitech A/S, der fremstiller hydrauliske komponenter og ligger i Hammelev mellem Haderslev og Vojens nævnt, der har et overskudsvarmepotentiale fra køling
på 2,7 GWH. Hammelev er dog et gasområde og Danitech A/S er ikke placeret i nærheden af noget fjernvarmenet.
I Gram har Gram Renseanlæg et overskudsvarmepotentiale på 7,7 GWh, hvis spildevandet køles med en varmepumpe. Gram Fjernvarme får dog dækket over halvdelen af varmebehovet af solvarmeanlægget og en eventuel varmepumpe ville derfor skulle konkurrere med solvarmen.
Derudover ligger en række mindre renseanlæg i Haderslev Kommune, med mindre overskudsvarmepotentialer på
ca. 1,0 - 2,7 GWh.
Af husdyrejendomme ligger tre, med anslåede overskudsvarmepotentialer på 1,2 - 1,6 GWh. Ingen af disse ligger
dog i nærheden af fjernvarmeområder.
Sydøst for Haderslev ca. 8 km ligger Sode Biogasanlæg der blev opført i efteråret 2020, og er projekteret til årligt at
kunne producere 19 mio. m3 biogas. Anlægget modtager biomasse fra de omkringliggende landbrug på Haderslev
Næs. Biogasanlægget er vurderet til at have et årligt overskudsvarmepotentiale på 10 GWh. Dog er anlægget ikke
placeret tæt på boligområder eller fjernvarmenet, og det vurderes derfor ikke rentabelt at udnytte overskudsvarmen.
Der har også været diskuteret klyngeprojekter, hvor der etableres ledningsnet i gas- eller olieopvarmede landsbyer
for at udnytte lokale overskudsvarmekilder. Dog er der erfaring med, at det i mange tilfælde bedre kan betale sig at
investere i lokale luft/vand-varmepumper, hvis der skal lægges lange rørtræk for at udnytte overskudsvarmekilden.
Som beskrevet i notatets intro, er alle overskudsvarmepotentialet i GIS-kortlægningen anslåede, og ville skulle endeligt verificeres af kilden.

2

https://www.haderslev-fjernvarme.dk/udvidelsesplan/groen-varme-til-3300/
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4

Fokusområder

Følgende afsnit indeholder en kort gennemgang af de mest lovende potentialer for overskudsvarme, som er identificeret ifm. gennemgang af GIS-kortlægningsmaterialet.

4.1

Haderslev Renseanlæg (Provas)

Haderslev rensningsanlæg havde ifølge Miljøstyrelsen et spildevandsflow på 4,2 mio. m 3 i 2018, hvilket giver et
årligt overskudsvarmepotentiale3 på 38 MWh, hvis spildevandet køles med en varmepumpe. Derudover er rensningsanlægget er i drift alle årets timer og er placeret tæt på Haderslev fjernvarmes ledningsnet. Dermed opfylder
projektet kriterierne volumen, nærhed og driftstimer.

Figur 2: Placering af renseanlæg i forhold til fjernvarmenettet (lilla streger)
Kilde: https://www.haderslev-fjernvarme.dk/om-os/haderslev-fjernvarme/vores-ledningsnet/
I selve investeringen ligger udgifter til bl.a. selve varmepumpen, rørtilslutning, vekslere egnede til spildevand, akkumuleringstanke m.m. Selve varmepumpens drift og effektivitet (COP) vil afhænge af både spildevandstemperaturen
og temperaturen af fjernvarmevandet, der skal opvarmes. Des koldere spildevandet og des højere temperatur som
varmepumpen skal yde, des lavere bliver COP’en.
Derudover afhænger varmepumpens driftsmønster af spildevandsflowet og hvor jævnt dette er. For at undgå drift
med for mange start/stop ved ujævnt flow, kan det være nødvendigt med en akkumuleringstank til at udjævne spildevandsflowet.
Varmepumpen skal konkurrere med den eksisterende fjernvarmeproduktion, hvor langt størstedelen foregår med
biomasse og en mindre andel dækkes af naturgas. Dette kan udfordre varmepumpen på at skulle have en tilstrækkelig høj COP, for at opnå en lavere produktionspris end den eksisterende varmekildes.

3

Spildevandet antages at have en temperatur på 15°C om sommeren og 10°C om vinteren, og køles 8°C om sommeren og 7°C om
vinteren.
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4.2

Føtex, Bredgade, Haderslev

I mange supermarkeder udledes overskudsvarmen fra køleanlægget på taget som spildvarme. For køleanlæg, der
anvender transkritisk CO2-kølenalæg, kan der være en besparelse ved at genanvende varmen enten til butiksopvarmning, varmt brugsvand eller i fjernvarmenettet.
SuperBrugsen (tidl. Kvickly), Jomfrustien i Haderslev, Figur 3, fik i forbindelse med en ombygning tilsluttet køleanlægget til fjernvarmenettet, således, at overskudsvarmen afgives der, og har et anslået årligt overskudsvarmepotentiale på 0,4 GWh.

Figur 3 Kilde: https://www.haderslev-fjernvarme.dk/om-os/haderslev-fjernvarme/vores-ledningsnet/
Denne ombygning påtænkes også i Føtex, Bredgade, Figur 4, der har et anslået årligt overskudsvarmepotentiale på
0,6 GWh.

Figur 4 Kilde: https://www.haderslev-fjernvarme.dk/om-os/haderslev-fjernvarme/vores-ledningsnet/
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4.3

Haderslev, industri og køling

4.3.1
DS Glas A/S, Lindab A/S & Dupont Nutrition Biosciences, Langkær
Syd for Haderslev i Langkær ligger tre industrivirksomheder placeret i samme gasområde, se Figur 5. Virksomhederne ligger udenfor fjernvarmeområdet, og der er umiddelbart ikke planer om at udvide til Langkær.
DS Glas A/S arbejder med formning og forarbejdning af planglas og har et overskudsvarmepotentiale på 0,9 GWh.
Lindab A/S fremstiller metalkonstruktioner og dele heraf til bl.a. ventilation med et overskudsvarmepotentiale på 1,4
GWh.
DuPont Nutrition Biosciences fremstiller proteiner og har et overskudsvarmepotentiale på 0,8 GWh.

Figur 5 Geografisk placering af DS Glas A/S, Lindab A/S og DuPont Nutrition & Biosciences
Kilde: ‘SEP - Kortlægning af overskudsvarme - Kort der præsenterer kortlægning af overskudsvarme’
Da overskudsvarmekilderne ikke umiddelbart er store nok, til at det kan betale sig at trække rør til fjernvarmeområderne, kan der i stedet overvejes en model, hvor de afleverer overskudsvarme til hinanden, f.eks. hvis den enes
overskudsvarme fra proces kan dække den andens rumvarmebehov.
GIS-kortlægningen indeholder ikke data på driftstider, temperaturer eller anden info om virksomhedernes enkelte
overskudsvarmekilder, hvilket vil skulle afklares, før potentialet kan vurderes nærmere.
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Lidt udenfor Haderslev Fjernvarmes ledningsnet ligger virksomhederne, Delika Haderslev og GRISOGKO.dk, der
begge sælger diverse kødprodukter, hvor deres kølelagere har overskudsvarmepotentialer på hhv. 6,3 GWh og 5,9
GWh, se Figur 6. Ingen af virksomhederne er tilsluttet fjernvarmenettet, og det vil kræve nye rørledninger og evt.
varmepumper til at opgraderer overskudsvarmen. Kilderne kan potentielt udnyttes, hvis fjernvarmeledningsnettet
skal udvides i de områder, hvor de er placeret.

Delika Haderslev

GRISOGKO.dk

Figur 6 Geografisk placering af Delika Haderslev og GRISOGKO.dk i Haderslev Fjernvarmes ledningsnet

SIDE 10 AF 15

4.4

Overskudsvarmekilder, Vojens

I Vojens ligger en række industrivirksomheder, der alle er vurderet at have et overskudsvarmepotentiale på >1 GWh,
se Figur 7.
I den sydvestlige del af Vojens ligger Pharma Nord ApS, der producerer kosttilskud og lægemidler, se Figur 7, der
har et overskudsvarmepotentiale på 14 GWh fra køling og 3,2 fra øvrige processer.

Certex Danmark
A/S

IBF Vojens

Vojens
Renseanlæg
JO Industries ApS

Arkil A/S - Asfalt

Pharma Nord ApS

Figur 7 Geografisk placering af industrivirksomheder i Vojens
Kilde: ‘SEP - Kortlægning af overskudsvarme - Kort der præsenterer kortlægning af overskudsvarme’
Nordic Pharma ApS er placeret udenfor Vojens Fjernvarmes ledningsnet i gasområdet tæt på flyvepladsen, og overskudsvarmepotentialet er ikke undersøgt før. Tæt placeret på Pharma Nord ApS i samme gasområde er Arkil A/S –
Asfalt, der fremstiller asfalt og tagpap, samt IBF Vojens, der fremstiller beton, der har et overskudsvarmepotentiale
på hhv. 14 GWh og 4,7 GWh.
Tættere på fjernvarmenettet findes virksomheden JO Industries ApS, der fremstiller råjern, råstål og jernlegeringer,
og har et overskudsvarmepotentiale på 5,8 GWh. I nærheden ligger Vojens Renseanlæg, der ved køling af spildevandet med en varmepumpe vurderes at have et overskudsvarmepotentiale på 6,2 GWh.
Nord for dette ligger Certex Danmark A/S, der fremstiller løfteudstyr, og har et overskudsvarmepotentiale fra køling
på 2,1 GWh.
I det vestlige Vojens ligger Affaldsregion Nord I/S med et losseplads-gasanlæg, der har et overskudsvarmepotentiale på 20 GWh.
Industriområdet er ikke prioriteret ift. Vojens Fjernvarmes udvidelsesplaner, der mest fokuserer på boliger tættere på
Vojens by, og der vil derfor skulle trækkes et rør til ledningsnettet.
Derudover produceres ca. 50% af Vojens Fjernvarmes varmebehov med sol og damvarmelager, hvilket kan dække
hele varmebehovet om sommeren, hvor der ikke ville være behov for at modtage overskudsvarme fra Pharma Nord
ApS, eller de øvrige virksomheder.
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For at udnytte overskudsvarmen fra køling i fjernvarmenettet, vil der skulle installeres en varmepumpe. Produktionsprisen for overskudsvarmen vil skulle konkurrere med den eksisterende fjernvarmeproduktionspris, og varmepumpen ville have et begrænset antal driftstimer henover sommeren og starten af efteråret, hvor behovet kan dækkes
med solvarme.
Ca. 5 kilometer syd for Vojens ligger Arla Høgelund Mejeri med et overskudsvarmepotentiale på 5 GWh. Her er
udfordringen, at mejeriet ligger i et gasområde, og samtidig bruger størstedelen af deres overskudsvarme til at
dække eget behov.
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Store overskudsvarmekilder >10 GWh
Navn

Overskudsvarme
[GWh]

Adresse

Hovedbranchetekst

Spildevand
Haderslev Renseanlæg

37

Fjordagervej 32,
6100 Haderslev

Vandforsyning

Køling (komfort/proces)
Pharma Nord ApS

14

Tinglykke 6, 6500 Vojens

Fremstilling af farmaceutiske
præparate

Biogasanlæg
Affaldsregion Nord I/S
Dybdal Losseplads

20

Ribevej 9B, 6500 Vojens

Losseplads-gasanlæg

Mellemstore overskudsvarmekilder 1 - 10 GWh
Navn

Overskudsvarme
[GWh]

Adresse

Hovedbranchetekst

Spildevand
Gram Renseanlæg

37

Fjordagervej 32, 6200 Hadrslev

Vandforsyning

Vojens Renseanlæg

7,7

Råstedhøjvej 5, 5100 Gram

Vandforsyning

Årøsund Renseanlæg

6,2

Søndre Ringvej 7, 6500 Vojens

Vandforsyning

Skrydstrup
Renseanlæg

2,6

Skomagervej 21, 6100 Haderslev

Vandforsyning

Sommersted
Renseanlæg

2,2

Lilholtvej 2, 6500 Vojens

Vandforsyning

Over Jerstal
renseanlæg

2,0

Industrivej 20, 6560 Sommersted

Vandforsyning

Halk Renseanlæg

1,1

Gelsåvej 22, Vojens

Vandforsyning

Industri
JO Industries af 2019
ApS

5,8

Danmarksgade 20, 6500 Vojens

Fremstilling af råjern
og råstål samt jernlegeringer

Arkil A/S - Asfalt

3,9

Tingvejen 32, 6500 Vojens

Fremstilling af asfalt
og tagpap

PHARMA NORD APS

3,2

Tinglykke 6, 6500 Vojens

Fremstilling af andre
foedevarer i.a.n.

Trend Retail A/S

1,5

Finlandsvej 8, 6100 Haderslev

Fremstilling af køkkenmøbler

Arla Foods Amba
Høgelund Mejeri

1,4

Bregnehoejvej 16, 6500 Vojens

Mejerier samt ostefremstilling
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LINDAB A/S

1,4

Langkaer, 20, 6100 Haderslev

Fremstilling af metalkonstruktioner og
dele heraf

IBF VOJENS

1,3

Betonvej 1, 6500 Vojens

Fremstilling af færdigblandet beton

CBAR 2015 ApS

1,1

Langkær 23, 6100 Haderslev

Tilhugning, tilskæring
og færdigbearbejdning af sten

GRISOGKO ApS

1,2

Niels Bohrs Vej 5, 6100 Haderslev

Forarbejdning af andet kød

Kohberg Bakery Group
A/S

3,7

Kernesvinget, 1 6100 Haderslev

Fremstilling af råjern
og råstål samt jernlegeringer

Biogasanlæg
Bevtoft (E.On)

10

Langvej 65, 6541 Bevtoft

Indvinding af naturgas

Biogas Sode

10

Hejsager Næstvej 135, 6100
Haderslev

Fremstilling af gas

Vandværker
Provas Favrdal 2

2,5

Fjordagervej 32, 6100 Haderslev

Vandforsyning

Provas Eskærhøj

1,7

Fjordagervej 32, 6100 Haderslev

Vandforsyning

Husdyrejendomme
Bram I/S

1,6

Grarup Overby 31, 6100 Haderslev

Blandet drift

PETER SMITH

1,3

Glaservej 1, 6541 Bevtoft

Produktion af slagtesvin

JØRGEN GRAM

1,2

Gabøl Byvej 11, 6500 Vojens

Avl af smågrise

Køling (komfort/proces)

Pharma Nord ApS

14

Tinglykke 6, 6500 Vojens

Fremstilling af pharmaceutiske præperater

Grisogko ApS

5,9

Niels Bohrs vej 5, 6100 Haderslev

Forarbejdning af andet kød

Delika Haderslev
ApS

6,3

Hirsevej 15, 6100 Haderslev

Produktion af kød- og
fjerkrækødprodukter

Danitech A/S

2,7

Bredholm 4, 6100 Haderslev

Engroshandel med
andre maskiner og
andet udstyr

Certex Danmark A/S

2,1

Trekanten 8, 6500 Vojens

Engroshandel med
andre maskiner og
andet udstyr

IJ Pipe A/S

1,7

Industrivej 1, 6510 Gram

Engroshandel med
maskiner til minedrift
og bygge- og anlægsvirksomhed

Onyx Denmark
Propco K/S

1,5

Aage Grams Vej 1, 6100 Haderslev

Køb og salg af egen
fast ejendom
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Bestseller A/S
(logistikcenter)

1,5

Moltrup Landevej 201, 6100
Haderslev

Logistikcenter

Statens Ejendomssalg A/S

1,3

Skallebækvej 7, 6100 Haderslev

Køb og salg af egen
fast ejendom

Breeders of Denmark A/S

1,3

Solbakken 3, 6500 Vojens

Engroshandel med
levende dyr

H.C. Andersen. Bagergården A/S

1,8

Sverigesvej 3, 6100 Haderslev

Industriel fremstilling
af brød: kager mv.

Arnum Rør ApS

1,1

Stensvækvej 12A, 6510 Gram

Engroshandel med
træ, trælast og byggematerialer
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Nuværende overløbs registrering

20. april 2021

Mellem 2015 og 2017 har vi installeret overvågningsudstyr på de fleste af vores
Overløbsbygvæker og nogle af vores pumpestationer (80 stk.). De overløbsbygværker hvor
der var plan om nedlæggelse blev undtaget. Vi har i mellemtiden nedlagt tre bygværker, så
nu har vi 77 overvågnings punkter, hvoraf de 64 er på overløbsbygværker og de 10 er ved
pumpestationer.
Overvågnings udstyret kommer fra MJK, og
hedder Chatter og ses på billedet her ved
siden af. Udstyret består af en niveausensor,
der er placeret under overløbskanten, og en
styreboks der er placeret under dækslet.
Styreboksen kan opsamle data og sende data
til vores overvågningssystem. Yderligere har
vi to bygværk, hvor der er krav om
flowmåling, hvor vi har et andet slags udstyr
installeret.
Chatter systemet har kostet ca. 3.000.000 kr.
i installations omkostninger.
Chatterne opsamler data om, hvor højt niveauet er i brønden og hvor lang tid der er overløb
over kanten. Dette data omsætter vi til overløbshændelser ved hjælp af en SQL-database,
der ligger på en server i vores overvågningssystem.
Der findes ikke en officiel definition af, hvad en overløbshændelse er, men hos os er
definitionen at overløbshændelsen først stopper, når der ikke har være overløb i 12 timer.
Overløbshændelserne er tidligere blevet opgjort kvartalsvis, og har tidligere indgået i
bestyrelsesrapporterne.
Det indsamlede data kan være fejlbehæftet, hvilket gør at man manuelt er nødt til at
kvalitetssikre overløbsdata, inden det bliver omsat til en brugbar rapport.
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NOTAT

Vi har kun krav til overløbs registrering på 7 bygværker (U17502F, V75001, V0H101,
V07201, V07301, V07401 og V1H101) resten af bygværkerne er der ikke krav til i forhold til
overvågning.
Der har været en del involveret i serviceringen af systemet både internt og eksternt. Dette
skyldes til dels at system kræver forskellige kompetencer, og at der flere gange har været
udskiftning af ansvarligt personale både hos os og de eksterne.
Pt. Er vi i gang med at oplære en af vores egne medarbejder i systemet og vi servicerer
Chatterne løbende, men vi har et efterslæb på servicen. Yderligere er kloakken et meget
ugunstigt miljø for elektronik, og Chatterne lider under dette. Flere af Chatterne er ved at stå
af nu og kræver udskiftning.

Økonomi og ressourcer, hvis nuværende niveau bibeholdes:
Hvis systemet skal tilbage til den oprindelige tilstand, hvor vi overvåger alle bygværkerne
stabilt, kræver det en investering på ca. 500.000 kr. som skal bruges til at udskifte defekt
udstyr.
Yderligere kræver det en mere kontinuerlig og fokuseret indsats end tidligere.
Det må forventes at der årligt, skal bruges mellem 1/3 til 1/2 årsværk plus 50.000-100.000
kr. til materialer, for at system kan holdes kørende på et fornuftigt niveau i fremtiden.
Økonomi og ressourcer ved prioritet indsats:
En anden mulighed er at reducere antallet af steder, hvor vi har overvågning af overløb og
lave en mere prioriteret indsats.
Afhængigt af prioriteringen, ville dette kunne spare en del af de 500.000 kr. da vi vil kunne
flyttet udstyret fra de nedlagte overvågningssteder, til de prioriteret steder.
Yderligere vil den prioriteret indsats reducere behovet for ressourcer.

Fremtiden og andre muligheder.
Der er sket meget siden vi installerede vores overvågningsudstyr for 6 år siden, og der er
kommet mange flere leverandør og løsninger på markedet. Provas er med i en Erfagruppe i
Danva regi. Hvori vi bla. er ved at afdække disse muligheder.
Det system vi har i dag, kan muligvis dække de krav, der kommer i fremtiden
Et opmærksomhedspunkt bør være, at vi ikke laver større investeringer i noget nu, som viser
sig ikke at dække det fremtidige krav.
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Punkt 14, Strategi for overløbsregistrering, bilag 24 - Eksempel på registreringer hele kommunen

Haderslev Nord:
Antal Chattere: 16
OL-hændelser: 65

Sommersted
Antal Chattere: 4
OL-hændelser: 6

Årøsund
Antal Chattere: 7
OL-hændelser: 6

Gram:
Antal Chattere: 11
OL-hændelser: 10
Nustrup
Antal Chattere:2
OL-hændelser: 4
Vojens:
Antal Chattere: 5
OL-hændelser: 6
Skrydstrup
Antal Chattere:3
OL-hændelser: 6

Haderslev Syd:
Antal Chattere: 23
OL-hændelser: 55

Over Jerstal
Antal chattere:3
OL-hændelser: 4

Halk:
Antal Chattere: 3
OL-hændelser: 0
Marstrup:
Antal Chattere: 3
OL-hændelser: 11

0

Dato: 23-05-2018

Målforhold: 1:250000

10 km

Punkt 14, Strategi for overløbsregistrering, bilag 25 - Eksempel registreringer Haderslev by

Tilhørende OFB: V16902,
V16901
Antal overløbshændelser: 21

Tilhørende OFB: V11401
Antal overløbshændelser:3
Tilhørende OFB: V12101,
V1H302
Antal overløbshændelser: 0

V17401
V12101

V16902
V16901

Tilhørende OFB: V1H303
Antal overløbshændelser: 6
Tilhørende OFB: V11001
Antal overløbshændelser: 8
Tilhørende OFB: V10901
Antal overløbshændelser: 0

V1H303
V11001

V10701

Tilhørende OFB: V10801
Antal overløbshændelser: 5

V1H302
V11401

V17501

V12501

V07201

V07401

V0H201
V12601

V07801

V07601
V0H401

V07301

V0H101

Tilhørende OFB: V1H301
Antal overløbshændelser: 8

V05301
V05801

V07001

V05701
V05001
V04701
V05601
V05602
V05501
V04001
V0H601
V04401S
V04301

Tilhørende OFB: V0H101
Antal overløbshændelser: 1
Tilhørende OFB: V07201
Antal overløbshændelser: 0
Tilhørende OFB: V07301
Antal overløbshændelser: 10
Tilhørende OFB: V07401
Antal overløbshændelser: 0

0

07-03-2018

1000 m

1:25000

Tilhørende OFB: P1H101
Antal overløbshændelser: 2

V17502

V10901
V10801

Tilhørende OFB: V10701
Antal overløbshændelser: 2

Tilhørende OFB: V17501,
V17401,
Antal overløbshændelser:5

Tilhørende OFB: V0H201,
V0H401, V05301, V05801,
V05701, V05001, V04701,
V05601, V05602, V05501,
V04001, V0H601, V04401S,
V04301
Antal overløbshændelser: 43
Tilhørende OFB: V07801
Antal overløbshændelser:1
Tilhørende OFB: V12601
Antal overløbshændelser: 1
Tilhørende OFB: V07601
Antal overløbshændelser: 0
Tilhørende OFB: V12501
Antal overløbshændelser: 0

Punkt 14, Strategi for overløbsregistrering, bilag 26 - Notat - Status på overløbsovervågning

NOTAT

Haderslev Spildevand a/s
Fjordagervej 32
6100 Haderslev
CVR.nr. 32 88 22 77
Tlf. 73 520 520
www.provas.dk
Dir tlf. +45 7664 8670
e-mail: mast@provas.dk
Sagsnr. S21-12714
Doknr. D21-574325/0.0

Status på overløbsovervågning og
badevandsundersøgelser

20. april 2021

I perioden 2015-2017 blev der etableret overløbsregistrering på langt de
fleste overløbsbygværker i Haderslev Kommune.
Registreringerne omfatter antal og varighed af overløb. Der kan
beregnes en teoretisk mængde, men denne er behæftet med stor
usikkerhed.
På enkelte af de største overløbsbygværker, er måleudstyret mere
avanceret.
Registreringerne anvendes til at kvalificere vores hydrauliske model,
som ligger til grund for planlægning af afløbsprojekter samt til
kommunens indberetninger til den statslige PULS-database, samt danne
et grundlag til at kunne meddele permanente udledningstilladelser.
Driftsomkostningerne til at opretholde den eksisterende overvågning
ligger på omkring 200.000 kr. årligt, som kan søges som tillæg til
indtægtsrammen, da det indgår i kommunens miljømål for Provas. Hvis
overvågningen på lang sigt skal kunne anvendes til varsling af
badevandskvalitet, skal der investeres i forbedringer. Varsling af overløb
vil være nødvendig hvor der er badende, for at kunne varsle om
sundhedsfare. Varsling af overløb hvor det er badelignende aktivitet vil
derfor ifølge myndigheden være en forudsætning for at det i fremtiden
kan meddeles vvm-screeningsafgørelser og udledningstilladelser.
Som følge af det politiske ønske om at afdække, hvad der skal til for at
opnå badevandskvalitet i Haderslev Dam og Fjord, er der igangsat et
måleprogram med udtagning af vandprøver på 7 udvalgte stationer i
dammen og fjorden. Haderslev Kommune har et laboratorie til at udtage
prøver, pt. to gange pr. måned. Hertil har Provas udtaget enkelte
supplerende prøver i direkte forbindelse med overløb samt at levere
datagrundlag fra overvågningssystemet til sammenligning af øvrige
indkomne analyseresultater.
Vandprøverne analyseres blandt andet for forekomst af bakterier.
Disse analyser er en del af datagrundlaget for den igangsatte
hydrauliske modellering af Haderslev Dam og Fjord, som foretages af
DHI. DHI-s modelberegninger foretages i to steps.
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Step 1 er et basis-scenarie, som vil vise betydningen af de eksisterende
overløb samt udløb fra renseanlæg.
Dette vil give et billede af, hvor stor betydning de enkelte udledninger
har for badevandskvaliteten for så vidt, angår bakterier fra spildevand.
Step 2 bliver et fremtidsscenarie, hvor DHI modellerer bakterieniveauet
efter en række tiltag, som fx flytning af udløbet fra Haderslev
Renseanlæg og nedbringelse af overløb.
Step 1 forventes afleveret 21. maj 2021.
Derudover er der igangsat en analyser af eksisterende data vedr.
næringsstofudledning fra forskellige kilder, som vil give uddybende
viden om næringsstofudledningen hen over året. Analyserne udføres af
Seges for SLF, Haderslev Kommune og Provas og forventes klar ultimo
april.
Baggrund: Uddrag fra Notat af 24/2-2020 om mål for Provas
Overvågning af overløbsbygværker
For at opnå mere viden om omfanget af overløb med opspædet
spildevand
til
vandområder
og
overløbenes
påvirkning
af
vandområderne gennemfører Provas en indsats med opsamling og
analyse af data på overløbsbygværker.
Overvågningens formål er at forbedre vidensgrundlaget for:
• at sammenligne teoretisk beregnede overløb med de registrerede.
Dette giver mulighed for mere nøjagtige modelberegninger.
• at kunne vurdere påvirkningen af vandmiljøer.
Overvågningen forventes også at kunne danne grundlag for et eventuelt
online varslingssystem på udvalgte overløbsbygværker i forbindelse med
rekreative områder.
Resultatet af indsatsen inddrages i målet om badevandsundersøgelser
nedenfor.
Undersøgelser om muligheder for at opnå badevandskvalitet i
Haderslev Dam og Fjord
For at belyse mulighederne for at opnå badevandskvalitet i Haderslev
Dam og Fjord igangsættes undersøgelser i samarbejde mellem
Haderslev Kommune og Provas. Provas del bliver at:
• forestå prøveudtagning og analyse ved en række overløbsbygværker i
Haderslev Dam og Fjord og opland hertil.
• belyse muligheder og omkostninger ved afskæring af udløbet fra
Haderslev
Renseanlæg
samt
anvendelse
af
videregående
renseteknologier.
• belyse muligheder og omkostninger ved afskæring af udløbet fra
Vojens Renseanlæg.
• yderligere analyser og beregninger til belysning af nødvendige
foranstaltninger på spildevandsområdet for at opnå badevandskvalitet.
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