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Indledning
Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (Vandsektorloven) § 19 foreskriver, at
Vandselskaber skal opstille et program for intern overvågning, som beskriver vandselskabets tiltag for
at sikre, at aftaler indgås på markedsvilkår, samt sikre, at det kontrolleres på passende måde, at aftalerne indgås på markedsvilkår.
BEK nr. 298 af 25/03/2010 Bekendtgørelse om program for vandselskabers interne overvågning beskriver de nærmere retningslinjer for, hvad et sådant program skal indeholde.
Ifølge bekendtgørelsen skal Læsø Vand A/S - drikkevand og Læsø Vand A/S - spildevand offentliggøre
en årsberetning for hvert kalenderår med beskrivelse af programmet. Årsberetningen skal endvidere
indeholde en beskrivelse af programmets gennemførelse, herunder den foretagne kontrol af programmet.
Overvågningsprogrammets indhold:
Selve programmet for intern overvågning, der nu er en del af Læsø Forsyning A/S kvalitetssikringssystem, beskriver de tiltag
-

-

der skal sikre, at aftaler, som selskaberne indgår, indgås på markedsvilkår, jf. lovens
§ 19, stk. 5, herunder foranstaltninger til afsøgning af markedet for de ydelser, som aftalen
vedrører, eller sammenlignelige ydelser,
der skal sikre overholdelsen af kravet om, at aftaler, som selskabet indgår, skal
foreligge skriftligt på aftaletidspunktet, jf. lovens § 19, stk. 6, og
der skal sikre, at prisfastsættelsen i selskabets aftaler med kommuner om

varetagelse af administrative opgaver er i overensstemmelse med bekendtgørelsen om kommuners
varetagelse af administrative opgaver for visse vandselskaber.
Programmet beskriver endvidere de specifikke forpligtelser, som
-

selskabets ansatte,
rådgivere og øvrige personer, som udfører opgaver for selskabet, er underlagt som led i gennemførelsen af de tiltag, som er nævnt ovenfor.

Endelig indeholder programmet en beskrivelse af, hvordan selskabet gennemfører en passende kontrol med overholdelsen af programmet, hvordan medarbejderne informeres om programmet, samt
om rapporteringen til Forsyningssekretariatet.
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Årsberetningens indhold
Årsberetningen, dvs. nærværende dokument, beskriver primært hændelser og tiltag i Læsø Vand A/S
- drikkevand og Læsø Vand A/S - spildevand vedrørende programmet for intern overvågning, der er
sket i 2015.
Her beskrives endvidere, hvorledes der er ført kontrol med programmet, forslag til tilføjelser og ændringer, beskrivelse af den organisatoriske forankring samt eventuelle klager over manglende "prisbevidsthed".
Aftaler indgået på markedsvilkår - og skriftlige
Læsø Forsyning A/S (Læsø Vand A/S - drikkevand og Læsø Vand A/S - spildevand)
I perioden er markedet for leverancer af "dag til dag" forbrugsgods til driften i alle selskaber undersøgt. Der er indhentet priser fra flere leverandører, idet det samtidigt er undersøgt, hvorledes leverandørernes anvisninger lever op til arbejdsmiljølovgivningen.
Ud fra en samlet konkret vurdering er der herefter indgået en skriftlig rammeaftale om leverancerne.
Der er ikke indgået aftaler.
Læsø Vand A/S - drikkevand
I forbindelse med renovering af vandværket er der indhentet tilbud fra flere leverandører. Tilbuddene er evalueret i forhold til miljøbelastning, arbejdsmiljø, komfort og pris. Der er herefter indgået
skriftlig aftale om leverancen.
Læsø Vand A/S - spildevand
I forbindelse med renovering af ledningsnettet er der indhentet tilbud fra flere leverandører. Tilbuddene er evalueret i forhold til miljøbelastning, arbejdsmiljø, komfort og pris. Der er herefter indgået
skriftlig aftale om leverancen.
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Kontrol med programmet
Direktøren har, som ansvarlig for den interne overvågning, stikprøvevis konstateret, at programmet
efterleves af de relevante medarbejdere. I den forbindelse kan det konstateres, at der er relevant
dokumentation i virksomhedens ESDH-system, der efterviser, at markedet er forsøgt afdækket med
henblik på at sikre, at de aftaler, der indgås af den enkelte medarbejder, indgås på markedsvilkår.
Med hensyn til aftalernes skriftlighed er det konstateret, at alle væsentlige aftaler er indgået skriftligt
på baggrund af foreliggende tilbud. Der er - for så vidt angår mindre køb og tjenesteydelser - i meget
stor udstrækning anvendt rekvisitioner, som følger faktureringen.
Endvidere har selskabets statsautoriserede revisionsselskab i forbindelse med den almindelige revision af selskabernes regnskaber undersøgt, om det af selskabet opsatte program efterleves. Revisionsselskabets erklæring herom foreligger som bilag 2.
Aftaler indgået med kommuner
For så vidt angår Læsø Vand A/S - spildevand og Læsø Vand A/S - drikkevand er der ikke indgået administrative aftaler med kommuner, som relaterer sig til disse selskaber. Al administration - herunder
løn, IT, forbrugsafgifter, regnskab mm. - for selskaberne udføres i Læsø Forsyning A/S 'regi.
Programmets organisatoriske forankring
På de månedlige personalemøder med deltagelse af administrativt og teknisk personale, samt driftsledere er Programmet for intern overvågning blevet gennemgået særskilt med henblik på udbredelsen i hele organisationen. Spørgsmål om fortolkninger af regelsættet er blevet drøftet og har fundet
sin løsning.
Driftspersonalet er igennem driftsledernes personalemøder blevet informeret om programmet, og i
den forbindelse har indførelsen af rekvisitionssystemet - ved samtlige mindre ordrer - samtidigt gjort
personalet mere motiveret til at sørge for den relevante dokumentation.
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Oversigt over mellemværender mellem kommune og vandselskaber
Mellemværender, der er afviklet helt eller delvis på tidspunktet for årsberetningens offentliggørelse,
jf. bekendtgørelse om afvikling af mellemværender mellem kommuner og vandselskaber.
Læsø Vand A/S – drikkevand
mellemværende med Læsø kommune pr. 31.12. 15

0

Læsø Vand A/S – spildevand
mellemværende med Læsø kommune pr. 31.12. 15

0

Læsø Vand A/S – nettomellemværende
mellemværende med Læsø kommune pr. 31.12. 15

0

Forslag til tilføjelser og ændringer
Direktøren, der jævnfør det foreliggende program er ansvarlig for programmets opdatering i forhold
til lovgivningen, finder på baggrund af programmets anvendelse i perioden 1. januar-31. december
2015, at der ikke er anledning til at foretage tilføjelser i det vedtagne program, der er vedlagt som
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De ansattes forpligtelser i forhold til selskabets interne overvågning.
Direktøren
Ansvaret for intern overvågning i Læsø Forsyning A/S og datterselskaber er placeret hos Direktøren
for selskabet.
Det er således Direktøren, der sørger for udarbejdelse og revision af nærværende program, således
at det til stadighed er i overensstemmelse med gældende regler.
For Læsø Vand A/S - drikkevand og Læsø Vand A/S - spildevand:
Læsø den 13.6.2016

Med venlig hilsen
LÆSØ FORSYNING A/S

Johan Norden
Forsyningsdirektør
www.laesoeforsyning.dk

Note:

Nuværende direktør Johan Norden er tiltrådt 1. marts 2016 og er således ikke ansvarlig
for indeværende periode.
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Bilag 1
Program for intern overvågning i Læsø Forsyning A/S samt datterselskaber.
Læsø Vand A/S - spildevand og Læsø Vand A/S - drikkevand er datterselskaber under Læsø Forsyning
A/S, der er 100 % ejet af Læsø Kommune.
Læsø Forsyning A/S ejer endvidere datterselskaberne Læsø Elnet A/S, Læsø Varme A/S og Læsø Renovation ApS.
Læsø Forsyning A/S virker samtidigt som serviceselskab for datterselskaberne, idet alle medarbejdere
er ansat i Læsø Forsyning A/S og udlejes til de enkelte datterselskaber i henhold til indgået aftale efter behov.
For at sikre at også aftaler, der indgås internt i koncernen, opfylder bekendtgørelsens bestemmelser,
er programmet for intern overvågning opstillet således, at det skal gælde for alle selskaber i koncernen, bortset fra Læsø Elnet der har sit eget program.
Formålet med, at aftaler skal indgås på markedsvilkår, og at dette skal overvåges internt er, at det
enkelte selskabs aftaler alene skal varetage selskabets egne interesser og ikke indebærer diskriminering af kunder eller leverandører. Selskaberne skal drives omkostningseffektivt. Navnlig skal forholdsregler forhindre, at der overføres midler til interesseforbundne selskaber gennem accept af for høje
priser ved indkøb eller for lav prissætning ved egne produkter.
Tiltag, der skal sikre, at aftaler indgås på markedsvilkår.
For at sikre, at aftaler indgås på markedsvilkår påhviler det den medarbejder, der - efter delegering
og beføjelser - på virksomhedens vegne indgår en aftale, at overholde nedennævnte retningslinjer:
Mellem koncernens selskaber:
Alle aftaler mellem koncernens selskaber udarbejdes efter "arms-længde-princippet", således at der
foreligger skriftlige aftaler om driftsforhold og administrative forhold med basis i markedsbestemte
afregningspriser for de købte/leverede ydelser.
Ved varekøb:
Medarbejderen skal ved et varekøb, der beløbsmæssigt overstiger kr. 1.000,- gennem tilgængelige
prislister på nettet eller ved rekvisition sikre sig at købet foregår til en konkurrencedygtig pris. Sikringen kan ske ved, at et af nedennævnte tiltag iværksættes inden aftale indgås.
Medarbejderen skal ved et varekøb, der beløbsmæssigt overstiger kr. 10.000,- gennem tilgængelige
prislister på nettet eller ved rekvisition sikre sig, at købet foregår til konkurrencedygtig pris.
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Hvor købet er et tilbagevendende, skal medarbejderen undersøge mulighederne for at indgå en
rammeaftale. Rammeaftalen skal udtrykke, hvor stor en rabat, der ydes på listepriserne. Rammeaftalen skal forefindes hos medarbejderen.
Medarbejderen skal ved et varekøb, der beløbsmæssigt overstiger kr. 100.000,- gennem tilgængelige
prislister på nettet og/eller ved samtidig indhentning af tilbud sikre sig, at købet foregår til konkurrencedygtig pris. Der skal mindst indhentes to tilbud, såfremt der findes flere leverandører på markedet.
Medarbejderen skal afsøge mulighederne for at indgå en rammeaftale, såfremt varekøbet egner sig
herfor. Rammeaftalen kan evt. udtrykke, hvor stor en rabat, der ydes på listepriser. Før indgåelse af
rammeaftale skal markedet afsøges, og forslag til rammeaftaler fra forskellige leverandører indhentes. De modtagne tilbud vurderes i forhold til pris, kvalitet, leveringsbetingelser og egnethed. Den
indgåede rammeaftale samt tilbuddene skal forefindes hos medarbejderen.
Der er intet til hindring for, at en medarbejder, hvor der i ovenstående tilfælde er indhentet tilbud
og/eller indgået rammeaftale, kan indgå købsaftale, såfremt denne indgås til samme pris som ved
den seneste prisindhentning efter retningslinjerne - korrigeret for aktuel prisudvikling.
Medarbejderen skal ved et varekøb, der beløbsmæssigt overstiger EU 's tærskelværdi i 2014-2015 på
1.541.715 kr. for Læsø Vand -drikkevand A/S, lade foretage prisindhentning i overensstemmelse med
Forsyningsvirksomhedsdirektivets regler. Ved et varekøb, der beløbsmæssigt overstiger EU's tærskelværdi i 2014-2015 på 1.541.715 kr. for Læsø Vand A/S - spildevand, Læsø Varme A/S, Læsø Renovation ApS og Læsø Forsyning A/S skal medarbejderen lade foretage prisindhentning i overensstemmelse
med Udbudsdirektivets regler. Direktivernes regler finder også anvendelse ved delydelser.
Ved tjenesteydelser:
Medarbejderen skal ved køb af tjenesteydelser, der beløbsmæssigt overstiger kr. 10.000,- gennem
tilgængelige prislister på nettet eller ved rekvisition sikre sig at købet foregår til en konkurrencedygtig
pris. Sikringen kan ske ved, at et af nedennævnte tiltag iværksættes inden aftale indgås.
Medarbejderen skal ved køb af tjenesteydelser, der beløbsmæssigt overstiger kr. 100.000,- ved samtidig indhentning af tilbud sikre sig, at købet foregår til konkurrencedygtig pris. Der skal mindst indhentes to tilbud, såfremt der findes flere leverandører på markedet. Medarbejderen kan også afsøge
mulighederne for at indgå en rammeaftale, såfremt varekøbet egner sig herfor. Rammeaftalen kan
evt. udtrykke, hvor stor en rabat, der ydes på listepriser. Før indgåelse af rammeaftale skal markedet
afsøges, og forslag til rammeaftaler fra forskellige leverandører indhentes. De modtagne forslag vurderes i forhold til pris, kvalitet, leveringsbetingelser og egnethed. Den indgåede rammeaftale samt
forslagene skal forefindes hos medarbejderen.
Medarbejderen skal ved køb af tjenesteydelser, der beløbsmæssigt overstiger EU 's tærskelværdi i
2014-2015 på 1.541.715 kr. for Læsø Vand A/S - drikkevand lade foretage prisindhentning i overensstemmelse med Forsyningsvirksomhedsdirektivets regler.
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Ved køb af tjenesteydelser, der beløbsmæssigt overstiger EU's tærskelværdi i 2014-2015 på
1.541.715 kr. for Læsø Vand A/S - spildevand, Læsø Varme A/S, Læsø Renovation ApS og Læsø Forsyning A/S skal medarbejderen lade foretage prisindhentning i overensstemmelse med Udbudsdirektivets regler. Direktivernes regler finder også anvendelse ved deltjenesteydelser.
Tjenesteydelser, som selskabet lovgivningsmæssigt er forpligtiget til at iværksætte - som led i selskabets virksomhed som aktieselskab og som led i den interne kontrol, skal mindst hvert fjerde år udsættes for konkurrence - første gang senest pr. 1.1.2014. Generalforsamlingen er besluttende organ.
Ved bygge- og anlægsarbejder:
Medarbejderen skal ved et bygge- og anlægsarbejde, der beløbsmæssigt ikke overstiger kr. 100.000,sikre sig, at arbejdet udføres til konkurrencedygtig pris. Til en vurdering heraf kan arbejdet sammenlignes med tidligere, aktuelt udførte arbejder. Der udarbejdes grov kalkulation herudfra, hvorefter
der indhentes underhåndsbud (1 - 4 afhængig af aktuel sag). Underhåndsbud indhentes ved skiftende
kreds af entreprenører, idet det tilstræbes, at man også spørger den "mest lokale" for at mindske
"startomkostningerne" ved arbejdet.
Medarbejderen skal ved et bygge- og anlægsarbejde, der beløbsmæssigt overstiger kr. 100.000,- ved
samtidig indhentning af tilbud sikre sig, at arbejdet udføres til konkurrencedygtig pris. Der skal mindst
indhentes to underhåndsbud eller afholdes indbudt licitation blandt mindst 3 deltagere.
Såfremt bygge- og anlægsarbejdet sker i samarbejde med anden ledningsejer kan antallet af underhåndsbud nedsættes til et, såfremt det ud fra tidligere entrepriser eftervises, at det modtagne bud
svarer til markedsprisen.
Medarbejderen kan også afsøge mulighederne for at indgå en rammeaftale, såfremt entreprisen egner sig herfor. Rammeaftalen kan evt. udtrykke til hvilken enhedspris, der afregnes. Før indgåelse af
rammeaftale skal markedet afsøges, og forslag til rammeaftaler fra forskellige entreprenører indhentes.
De modtagne forslag vurderes i forhold til pris, kvalitet, leveringsbetingelser og egnethed. Den indgåede rammeaftale samt forslagene skal forefindes hos medarbejderen.
Medarbejderen skal ved et bygge- og anlægsarbejde, der beløbsmæssigt overstiger kr. 500.000,- ved
samtidig indhentning af tilbud sikre sig, at arbejdet udføres til konkurrencedygtig pris. Der afholdes
begrænset udbud blandt mindst 3 deltagere eller offentligt udbud. De modtagne bud arkiveres.
Medarbejderen kan også afsøge mulighederne for at indgå en rammeaftale, såfremt entreprisen egner sig herfor. Rammeaftalen kan evt. udtrykke til hvilken enhedspris, der afregnes. Før indgåelse af
rammeaftale skal markedet afsøges, og forslag til rammeaftaler fra forskellige relevante entreprenører indhentes. De modtagne forslag vurderes i forhold til pris, kvalitet, leveringsbetingelser og egnethed. Den indgåede rammeaftale samt forslagene skal forefindes hos medarbejderen.
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Der er intet til hindring for, at udbud af ovenstående bygge- og anlægsarbejder kan ske i samarbejde
med andre anlægsaktører - f. eks. i forbindelse med byggemodninger eller i forbindelse med renoveringsarbejder - såfremt der i forbindelse med udbuddet indhentes bud fra flere aktører i henhold til
ovenstående. I forbindelse med opstilling af tildelingskriterier skal medarbejderen sikre sig, at tildelingen sker under iagttagelse af kriterierne - billigst muligt for selskabet og bedste kvalitetsmålopfyldelse for selskabet.
Medarbejderen skal ved et bygge- og anlægsarbejde, der beløbsmæssigt overstiger EU "s tærskelværdi i 2014-2015 på 38.624.809 kr. for Læsø Vand A/S - drikkevand lade foretage prisindhentning i
overensstemmelse med Forsyningsvirksomheds-direktivets regler.
Ved et bygge- og anlægsarbejde, der beløbsmæssigt overstiger EU's tærskelværdi i 2014-2015 på
38.624.809 kr. for Læsø Vand A/S - spildevand, Læsø Varme A/S, Læsø Renovation ApS og Læsø Forsyning A/S skal medarbejderen lade foretage prisindhentning i overensstemmelse med Udbudsdirektivets regler.
Direktiverne finder også anvendelse på delarbejder.
Tiltag, der skal sikre, at aftaler foreligger skriftligt på aftaletidspunktet:
Når afdækningen af markedsprisen på de pågældende ydelser i spil er sket i overensstemmelse med
ovenstående, arkiveres de indkomne tilbud.
Efter en eventuel stand-still periode skrives ordre/accept på opgaven. Accepten skal indeholde oplysninger om leverancens omfang, prissætning, tidsplan og betalingsbetingelser. Ordre/accept arkiveres
i sagen.
Såfremt ydelsen refererer til indgået rammeaftale udfyldes rekvisition, der arkiveres på sagen.
Tiltag, der skal sikre, at prisfastsættelsen i aftaler med kommuner er i overensstemmelse med bekendtgørelsen herom.
Læsø Forsyning A/S har besluttet selv at varetage samtlige de opgaver, der i bekendtgørelsen om
kommuners varetagelse af administrative opgaver for visse vandselskaber er åbnet mulighed for.
De ansattes forpligtelser i forhold til selskabets interne overvågning.
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Direktøren
Ansvaret for intern overvågning i Læsø Forsyning A/S og datterselskaber er placeret hos Direktøren
for selskabet.
Det er således Direktøren, der sørger for udarbejdelse og revision af nærværende program, således
at det til stadighed er i overensstemmelse med gældende regler.
Direktøren og de ansatte
Alle ansatte er forpligtet til at følge de retningslinjer, der fremgår af dette program for intern overvågning.
Såfremt der opstår tvivl om forståelsen heraf rettes henvendelse til direktøren, så en afklaring kan
finde sted, inden der indgås nogen aftale.
For at sikre at alle ansatte i Læsø Forsyning A/S til stadighed holder fokus på området, er intern overvågning et fast punkt på alle leder-, afdelings- og personalemøder. Mødelederen har ansvaret herfor.
Nye medarbejdere
Alle nye medarbejdere præsenteres for materialet omkring intern overvågning gennem dette skrift
og gennem "ånden" i arbejdet i løbet af den første uges ansættelse.
Ikke favorisering af bestemte selskaber/samarbejdspartnere i kundekontakten Alle medarbejdere er i
kundekontakt. Nogle mere end andre. Alle medarbejdere får instruktion i og bekræftet deres kendskab til, at de ikke i deres kundekontakt må favorisere bestemte selskaber, kunder, leverandører,
konsulenter, håndværkere m.fl.
Alle samarbejdspartnere behandles efter samme princip
Det handler f.eks. i kundehenvendelser både om, at medarbejderne har en grundlæggende forståelse
af, at i henvendelser, der er kunde-relateret, er det sagen uvedkommende, f.eks. hvor kunden handler, eller hvilken leverandør/håndværker kunden gør brug af.
Rådgivere og øvrige personers forpligtelser i forhold til selskabets interne kontrol, når de udfører opgaver for selskabet.
Når rådgivere og øvrige samarbejdspartnere udfører opgaver for selskabet, skal samarbejdsaftalen,
når den bygger på indhentning af tilbud, indeholde bestemmelser om rapportering, således at selskabet løbende kan kontrollere, om aftalen til stadighed opfylder kravet om, at selskabet handler på
markedsvilkår.
Når rådgivere og øvrige samarbejdspartnere udfører arbejder for selskabet efter indgåede rammeaftaler, skal disse til stadighed aflevere tilstrækkelig dokumentation for de ydelser, der kræves betaling
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for. For alle ydelser, der ved ordreafgivelse kan beskrives i enheder eller som samlet arbejde, skal der
foreligge enten skriftligt tilbud eller rekvisition med angivelse af ydelsesomfang og pris.

Selskabets kontrol med overholdelse af programmet.
Selskabets revision skal i forbindelse med den almindelige revision af selskabernes regnskaber gennemføre den i lovgivningen fastsatte lovpligtige revision. Revisorerklæring udarbejdes årligt som selskabets dokumentation for det interne overvågningsprograms etablering og som kontrol med dets
overholdelse over for Forsyningssekretariatet.
Selskabet udarbejder årsberetning i henhold til bekendtgørelsen. Denne offentliggøres og indberettes
til Forsyningssekretariatet, som anført i bekendtgørelsen senest 1. maj året efter.
Årsberetningen skal indeholde:
En beskrivelse af det interne overvågningsprogram og dets gennemførelse, herunder den foretagne
kontrol med programmets overholdelse.
En oversigt over de mellemværender, der er afviklet helt eller delvis på tidspunktet for årsberetningens offentliggørelse, jf. bekendtgørelse om afvikling af mellemværender mellem kommuner og
vandselskaber.
Sammen med årsberetningen skal selskabet efter bekendtgørelse om vandselskabers deltagelse i
anden virksomhed end deres hovedvirksomhed endvidere indsende erklæringer fra vandselskabets
revisor om følgende forhold:
-

Overholdelsen af vandsektorlovens § 18, stk. 1, om udskillelse af tilknyttede aktiviteter i et
selvstændigt selskab.
Overholdelsen af kravet i bekendtgørelsens § 2, stk. 2, der opregner de seks former fortil knyttede aktiviteter, som vandselskabet må deltage i:

1. Salg af overskuds- eller biprodukter.
2. Udnyttelse af fysisk overkapacitet i form af udleje eller bortforpagtning af bygninger, lokaler
eller fast ejendom i øvrigt.
3. Forsknings-, udviklings- og demonstrationsvirksomhed vedrørende vandforsynings- eller spildevandsforsyningsvirksomhed, herunder salg af rettigheder til resultaterne af udvikling og
forskning.
4. Drift af vejafvandingsanlæg i eget forsyningsområde.
5. Rottebekæmpelse i eget forsyningsområde.
6. Fortsættelse af hidtidige lovlige tilknyttede aktiviteter.
7. Overholdelsen af omsætningsgrænserne i bekendtgørelsens § 6 som betingelse for vandselskabets deltagelse som ejer eller medejer af selskaber,
13
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8. der udfører tilknyttede aktiviteter omfattet af § 2.
Læsø Forsyning A/S bestyrelse får en årlig orientering om programmet for intern overvågning på
førstkommende bestyrelsesmøde efter indsendelse/offentliggørelse af årsberetningen med henblik på stillingtagen til, om selskabets program for intern overvågning skal revideres.
Revision og justering af programmet skal i øvrigt ske efter forslag fra Forsyningssekretariatet.
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Bilag 2
Revisionsselskabets lovpligtige erklæringer om den interne overvågning

Læsø Vand A/S - drikkevand
-

Erklæring fra uafhængig revisor vedr. Læsø Vand A/S - drikkevand " program for intern
overvågning

Læsø Vand A/S - spildevand
-

Erklæring fra uafhængig revisor vedr. Læsø Vand A/S - spildevand' program for intern
overvågning
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Bilag 3
Redegørelser og erklæringer om vandselskabernes deltagelse i anden virksomhed
Læsø Vand A/S – drikkevand
Ledelsens redegørelse om Læsø Vand A/S - drikkevands deltagelse i anden virksomhed.
Ledelsens erklæring om Læsø Vand A/S - drikkevands deltagelse i anden virksomhed.
Den uafhængige revisors erklæring om Læsø Vand A/S - drikkevands deltagelse i anden virksomhed
Læsø Vand A/S – spildevand
Ledelsens redegørelse om Læsø Vand A/S - drikkevands deltagelse i anden virksomhed.
Ledelsens erklæring om Læsø Vand A/S - drikkevands deltagelse i anden virksomhed.
Den uafhængige revisors erklæring om Læsø Vand A/S - drikkevands deltagelse i
anden virksomhed
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Ledelsens redegørelse om Læsø Vand A/S - drikkevand deltagelse i anden virksomhed.
Selskabet har i 2014 drevet hovedvirksomhed i overensstemmelse med vandsektorloven — således
som det er hjemlet i Vandforsyningsloven — med indvinding af grundvand, vandbehandling, transport, distribution og salg af drikkevand samt dertil hørende aktiviteter i overensstemmelse med
kommunens vandforsyningsplan, vandforsyningsnormerne og de af kommunalbestyrelsen godkendte
vandforsyningsregulativer.
Der har i 2015 ikke været drevet tilknyttede aktiviteter i Læsø Vand ApS som anført i § 2 stk. 1 i Bekendtgørelse nr. 1195 af 14/10 2010 med efterfølgende ændringer og Læsø Vand A/S - drikkevand
hverken ejer eller har andel i selskaber, der udfører sådanne tilknyttede aktiviteter.
Læsø Vand A/S – drikkevand
Den 13.6.2016

Med venlig hilsen
LÆSØ FORSYNING A/S
Johan Norden
Forsyningsdirektør
www.laesoeforsyning.dk

Note:

Nuværende direktør Johan Norden er tiltrådt 1. marts 2016 og er således ikke ansvarlig
for perioden.
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Ledelsens erklæring om Læsø Vand A/S - drikkevand deltagelse i anden virksomhed.
På baggrund af BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskabs anmodning - med henvisning til Revisorinstruks af 27. februar 2014 om erklæring om vandselskabers deltagelse i anden virksomhed - kan
ledelsen af Læsø Vand A/S - drikkevand oplyse følgende:
Der har i 2015 ikke været drevet tilknyttede aktiviteter i Læsø Vand A/S - drikkevand som anført i § 2
stk. 1 i Bekendtgørelse nr. 1195 af 14/10 2010 med efterfølgende ændringer.
Læsø Vand A/S - drikkevand hverken ejer eller har andel i selskaber, der udfører sådanne tilknyttede
aktiviteter.
Selskabet kan derfor erklære, at selskabet har overholdt samtlige regler i bekendtgørelse nr. 1195 af
14. oktober 2010 om vandselskabers deltagelse i anden virksomhed. Selskabet har ikke fundet anledning til at indhente juridisk bistand til afklaring om de igangværende tilknyttede aktiviteters lovlighed.
For Læsø Vand A/S – drikkevand
Den 13.6.2016

Med venlig hilsen
LÆSØ FORSYNING A/S
Johan Norden
Forsyningsdirektør
www.laesoeforsyning.dk

Note:

Nuværende direktør Johan Norden er tiltrådt 1. marts 2016 og er således ikke ansvarlig
for perioden.
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Ledelsens redegørelse om Læsø Vand A/S - spildevand deltagelse i anden virksomhed.
På baggrund af BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskabs anmodning - med henvisning til Revisorinstruks af 27. februar 2014 om erklæring om vandselskabers deltagelse i anden virksomhed - kan
ledelsen af Læsø Vand A/S - spildevand oplyse følgende:
Der har i 2015 ikke været drevet tilknyttede aktiviteter i Læsø Vand A/S - spildevand som anført i § 2
stk. 1 i Bekendtgørelse nr. 1195 af 14/10 2010 med efterfølgende ændringer.
Læsø Vand A/S - spildevand hverken ejer eller har andel i selskaber, der udfører sådanne tilknyttede
aktiviteter.
Selskabet kan derfor erklære, at selskabet har overholdt samtlige regler i bekendtgørelse nr. 1195 af
14. oktober 2010 om vandselskabers deltagelse i anden virksomhed.
For Læsø Vand A/S – spildevand
Den 13.6.2016

Med venlig hilsen
LÆSØ FORSYNING A/S
Johan Norden
Forsyningsdirektør
www.laesoeforsyning.dk

Note:

Nuværende direktør Johan Norden er tiltrådt 1. marts 2016 og er således ikke ansvarlig
for perioden.
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Ledelsens erklæring om Læsø Vand A/S - spildevand deltagelse i anden virksomhed.
På baggrund af BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskabs anmodning - med henvisning til Revisorinstruks af 27. februar 2014 om erklæring om vandselskabers deltagelse i anden virksomhed - kan
ledelsen af Læsø Vand A/S - spildevand oplyse følgende:
Der har i 2015 ikke været drevet tilknyttede aktiviteter i Læsø Vand A/S - spildevand som anført i § 2
stk. 1 i Bekendtgørelse nr. 1195 af 14/10 2010 med efterfølgende ændringer — således som det
fremgår af vedlagte redegørelse.
Herud over kan det oplyses, at Læsø Vand A/S - spildevand ikke ejer eller har andel i selskaber, der
udfører sådanne tilknyttede aktiviteter.
Selskabet kan derfor erklære, at selskabet har overholdt samtlige regler i bekendtgørelse nr. 1195 af
14. oktober 2010 om vandselskabers deltagelse i anden virksomhed.
Det skal bemærkes, at Selskabet har ikke fundet anledning til at indhente juridisk bistand til afklaring
om de igangværende tilknyttede aktiviteters lovlighed.
For Læsø Vand A/S - spildevand
Den 13.6.2016
Med venlig hilsen
LÆSØ FORSYNING A/S
Johan Norden
Forsyningsdirektør
www.laesoeforsyning.dk

Note:

Nuværende direktør Johan Norden er tiltrådt 1. marts 2016 og er således ikke ansvarlig
for perioden.
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