Vesthimmerlands Kommune
Teknik- og Økonomiforvaltning
Vestre Boulevard 7
9600 Aars

6. januar 2019

Att.: Hans Jørgen Møller/Line Lauth Gøttler

Vedrørende Farsø Vandværk I/S - kommunegaranti

Med henvisning til tidligere korrespondance samt møde 20. december 2017 skal jeg hermed
på vegne af bestyrelsen i Farsø Vandværk I/S anmode om kommunegaranti på DKK 2.526.000
til investeringer i ledningsnet m.v.
Som tidligere beskrevet kan ansøgningen om kommunegaranti primært henføres til at Farsø
Vandværk I/S i forbindelse med vandværkets indtræden i Vandsektorloven blev pålagt at tilbageføre likvide beholdninger for i alt 11,1 mio. DKK til vandværkets forbrugere over en 10-årig
periode fra 01.01.11 – 31.12.20. De likvide midler var vandværkets opsparing til brug for investering i ny boring, der blev afholdt efter indtræden i vandsektorlovens regler.
Jeg kan i den forbindelse oplyse, at der mellem et flertal i Folketinget er indgået politisk forlig
om at vandselskaber af samme størrelse som Farsø Vandværk I/S kan udtræde af Vandsektorlovens regler med virkning fra senest 31.12.20, men på nuværende tidspunkt er dette ikke vedtaget i Folketinget.
Det kunne på et tidligere tidspunkt i denne periode have været aktuelt at låne midler til dækning af investeringer, men dette blev undladt med henblik på at spare forbrugerne i Farsø
Vandværk I/S for unødige renteudgifter.
Derfor bliver det nu aktuelt at optage denne finansiering, hvilket påtænkes at ske enten i Den
Jyske Sparekasse eller KommuneKredit alt efter betingelserne. Lånet påtænkes udbetalt successivt i takt med at behovet for lånefinansiering bliver aktuelt.
Beløbet fremkommer som summen af de afholdte investeringer i 2018 samt de påtænkte investeringer i 2019 og 2020, hvilket nærmere specificeres som følger:
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t.DKK

Afholdte investeringer i 2018
Budgetterede investeringer i 2019
Budgetterede investeringer i 2020
Samlede investeringer

850
936
740
2.526

Investeringerne kan i al væsentlighed henføres til investeringer i fornyelse og udvidelse af ledningsnet samt mindre bygningsinvesteringer.
Såfremt der måtte være spørgsmål eller bemærkninger til nærværende ansøgning, er I velkommen til at kontakte undertegnede på tlf. 96 66 84 66 / mail ohp@beierholm.dk eller formand
Teddy Rønaa, der kan kontaktes på tlf. 40 34 96 90 / mail formand@farsoe-vandvaerk.dk
Venlig hilsen
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