Bellinge Vandforsyning a.m.b.a
Elmegårdsvej 22
5250 Odense

Den 2. september 2021

Afgørelse om udtræden af den økonomiske regulering for Bellinge Vandforsyning a.m.b.a

KONKURRENCE- OG

I har den 25. august 2021 informeret os om, at I har haft en debiteret
vandmængde på mere end 200.000 m3 i 202 og forventer at have en debiteret vandmængde på mere end 200.000 m3 i 2021, hvorved I indtræder i den økonomiske regulering. I har derfor anmodet om at udtræde af
den økonomiske regulering pr. 1. januar 2023.
Det er vores vurdering, at vi kan imødekomme jeres anmodning om udtræden.
Begrundelse for afgørelsen
Forbrugerejede vandselskaber med en årlig debiteret vandmængde på
mellem 200.000 m3 og 800.000 m3 kan anmode om at udtræde af den
økonomiske regulering.1 Til brug for Forsyningssekretariatets afgørelse
om udtræden skal vandselskabet indsende dokumentation for, at betingelserne for udtræden er opfyldt.2
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FORSYNINGSSEKRETARIATET

Dokumentation for, at vandselskabet er forbrugerejet3
I har indsendt jeres vedtægter, og det er vores vurdering, at I har dokumenteret, at I er forbrugerejet.
Dokumentation for, at forslag om udtræden er vedtaget samt redegørelse
for, at beslutningen er truffet efter de regler, som gælder for vandselskabets vedtægter4
I har indsendt referat fra jeres ordinære og ekstraordinære generalforsamling af 11. august 2021, hvor forslag om udtræden blev vedtaget. Vi kan
på baggrund heraf og på baggrund af de indsendte vedtægter konstatere,
at beslutningen om udtræden er truffet efter de regler, som gælder for en
ændring af jeres vedtægter.

1

Jf. § 3 a, stk. 1 i lovbekendtgørelse nr. 52 af 23. januar 2020 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (herefter kaldet Vandsektorloven).
2
Jf. § 31, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 2291 af 30. december 2020 om økonomiske rammer for vandselskaber (herefter kaldet ØR-bekendtgørelsen).
3
Jf. ØR-bekendtgørelsens § 31, stk. 2, nr. 1.
4
Jf. ØR-bekendtgørelsens § 31, stk. 2, nr. 2 og 4.

Forsyningssekretariatet
er en del af Konkurrenceog Forbrugerstyrelsen.
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Dokumentation for, at oplysningspligten er opfyldt5
I har indsendt kopi af indkaldelse til generalforsamlingen afholdt den 11.
august 2021, hvor forslag om udtræden blev vedtaget. I har endvidere
indsendt kopi af de oplysninger, som I den 17. juli 2021 har sendt til jeres forbrugere forud for afholdelsen af generalforsamlingen.
Det er vores vurdering, at jeres forbrugere rettidigt har modtaget de i
ØR-bekendtgørelsens § 31, stk. 1, nævnte oplysninger.

Med venlig hilsen
Catrine Hartung Christensen
Fuldmægtig
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Telefon: +45 4171 5080
E-mail: chch@kfst.dk

5

Jf. ØR-bekendtgørelsens § 31, stk. 2, nr. 3 sammenholdt med § 31, stk. 1.

