
Generalforsamling 21.6.21 
Pkt. 3a Baunehøj Vandværk 27.5.2021 

Bestyrelsens forslag om at udtræde af vandsektorlovens økonomiske 
regulering   
 
Til andelshaverne i  
Baunehøj Vandværk a.m.b.a. 
 

Til behandling af bestyrelsens forslag om at udtræde af vandsektorlovens økonomiske 
regulering m.v. pr. 1. januar 2023 vedlægges følgende bilagsmateriale:  

1. Energistyrelsens ”Orientering til forbrugerne – Mindre vandselskaber kan nu 
udtræde af økonomisk regulering” 

2. Oplysninger om vandværkets økonomi 
a. Vandværkets omkostningsniveau de seneste 5 år 
b. Prisudvikling siden vandværket blev omfattet af vandsektorloven pr.  

1. januar 2010  
c. Den økonomiske ramme for 2021 udmeldt af Forsyningssekretariatet 
d. Vandværkets aktuelle henlæggelser 

3. Forventede ændringer i prisniveauet efter udtræden pr. 1. januar 2023 
4. Forventede administrative konsekvenser af vandværkets udtræden  

Det er et krav - i h.t. §31 i Bekendtgørelse om økonomiske rammer for vandselskaber (BEK nr. 
2291 af 30/12-2020) - at alle forbrugerne skriftligt oplyses om konsekvenserne ved undtagelse 
af den økonomiske regulering i form af fremsendelse af ovenstående materiale.  

Generalforsamlingens behandling af punktet er omfattet af samme regler som gælder for 
vedtægtsændringer, jfr. vedtægternes § 9. Vedtægterne kan ses på www.baunevand.dk. 

Bestyrelsen anbefaler at vandværket snarest udtræder af vandsektorlovens 
økonomiske regulering, d.v.s. med virkning fra 1. januar 2023 med følgende 
begrundelse og sikkerhed for andelshaverne: 

1. En forsat forbliven under Vandsektorlovens økonomiske regulering vil 
medføre, at vi bliver underlagt samme økonomiske regulering og 
benchmarking som vandselskaber over 800.000 m³ fra 1.1.2023. Dette 
indebærer ændrede effektiviseringskrav, samt øgede økonomiske og 
administrative byrder. 

2. Udtræden af Vandsektorlovens økonomiske regulering vil betyde økonomiske og 
administrative lettelser for vandværket. Det er forventet at lettelsen vil udgøre 
ca. kr. 68.000 pr. år alene i administrative omkostninger. Dertil kommer en 
besparelse i form af mindre effektiviseringskrav, samt en ændring i 
skattepligten som ligeledes vil medføre økonomiske besparelser.  

3. Vi er forsat underlagt ”hvile i sig selv princippet”, hvilket betyder, at vi ikke må 
opbygge unødige kapital. 

4. Alle takster vil forsat skulle godkendes af kommunen. 
 

På bestyrelsens vegne 

 

 Hans Lassen    Christian Nødebo  
 Formand    Næstformand  
 

+ bilag  


