
Oplysning til forbrugerne i forbindelse med afstemning om udtræden af økonomisk 
regulering. 
 
 
Der henvises indledningsvis til vedlagte notat fra Energistyrelsen ”Orientering til forbrugerne – 
Mindre vandselskaber kan nu vælge at udtræde af økonomisk regulering” 
 
På årets generalforsamling den 17. marts 2020 skal der stemmes om hvorvidt Andelsselskabet 
Vamdrup Vandværk skal udtræde af økonomisk regulering og dermed af skattepligt. 
 
Til brug for beslutning omkring en evt. udtræden af vandsektorloven, er der, ud over vedlagte 
orientering fra Energistyrelsen, en række oplysninger som forbrugerne skal oplyses om inden 
generalforsamlingen. 
 
Disse oplysninger er: 

• Vandselskabets omkostningsniveau fordelt på investeringer og drift. 

• Prisudvikling siden vandselskabet blev omfattet af vandsektorloven. 

• Den økonomiske ramme, som er gældende på tidspunktet for beslutning om udtræden. 

• Aktuelle henlæggelser opgjort efter en metode fastlagt af Forsyningssekretariatet. 

• Forventede ændringer i prisniveau efter udtræden. 

• Forventede administrative konsekvenser. 
 
Vandselskabets omkostningsniveau fordelt på investeringer og drift: 

År 2015 2016 2017 2018 2019 

Regulatoriske afskrivninger    3.011.359    2.971.548     2.959.079     2.921.119     2.781.365  

Årlige renteomkostninger               -                  -                  -                   -                  -    

Faktiske driftsomkostninger (FADO)    1.558.894    1.735.206     1.445.137     1.731.130     1.932.094  

 
Prisudvikling siden vandselskabet blev omfattet af vandsektorloven: 

Opkrævet takst ekskl. moms  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 - variabelt bidrag pr. m3 4,00  4,00  3,50  3,00  2,75  2,75  3,25  3,25  4,00  4,00  

 - variabelt bidrag, statsafgift pr. m3 5,00  5,00  5,90  6,13  6,13  6,53  6,25  6,25  6,37  6,37  

 - fast bidrag pr. husstand 740  740  600  530  460  460  540  540  600  600  

 
Den økonomiske ramme, som er gældende på tidspunktet for beslutning om udtræden  
Oversigt over den økonomiske ramme 2020 2021 2022 

Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2019  4.181.074  4.162.192      4.167.234  

Korrektion af grundlag   -4.791                    -    

- Heraf nye omkostninger i ØR18  -     -                      -    

- Heraf nye omkostninger i ØR19  -     -                      -    

Nye tillæg  -     -                      -    

Bortfald eller nedsættelse af omkostninger  -     -                      -    

Tidligere tilknyttet aktivitet  -     -                      -    

Prisudvikling i kr.  53.100   81.901           82.095  

Effektiviseringskrav -71.981  -72.068  -        72.239  

Omkostninger i alt 4.162.193  4.167.234   4.177.090  

Ikke-påvirkelige omkostninger       

Ikke-påvirkelige omkostninger 2.238.792  2.282.896   2.327.869  

Engangstillæg       

Engangstillæg - Drift  -     -     -    

Engangstillæg - Anlæg  -     -     -    

Engangstillæg i alt  -     -     -    

Historisk over- eller underdækning       

Tillæg/fradrag for historisk over- eller underdækning -231.248   62.716   62.716  

Korrektion af tidligere rammer       

Tillæg/fradrag for korrektion af tidligere rammer  -        

Økonomisk ramme for 2020, 2021 og 2022 6.169.737  6.512.846   6.567.675  

 
vend 



   
Aktuelle henlæggelser opgjort efter en metode fastlagt af Forsyningssekretariatet: 
Henlæggelserne skal udtrykke den lovlige opsparing vandselskaberne har efter vandsektorloven, 
hvilket vil sige en form for overdækning efter vandforsyningsloven. I opgørelsen indgår likvide 
beholdninger og tilgodehavender fratrukket selskabets gæld. 
Den lovlige opsparing pr. 31.12.2019 udgør 1.787.546 kr. og pr. 31.12.2018 udgjorde den 1.380.517 
kr.  
 
Forventede ændringer i prisniveau efter udtræden: 
Ved udtræden af vandsektorloven forventes prisniveauet at blive lavere end ved at forblive i 
vandsektorloven, idet andelsselskabet ikke vil være skattepligtigt. Der vil endvidere kunne spares 
honorar for revisorassistance vedr. udarbejdelse af skattebilag og selvangivelse samt 
revisorerklæringer på diverse indberetninger til forsyningssekretariatet. 
 
Forventede administrative konsekvenser: 
De administrative konsekvenser forventes at lettes væsentlig på grund af: 

• sparede indberetninger til benchmark,  

• sparede indberetninger til økonomiske rammer, herunder indhentelse af revisorerklæring på 
indberetningen. 

• sparet korrespondance med tilsynet ved spørgsmål til indberetninger og ansøgninger. 

• sparet tid på læring og ajourføring af viden om de omfattende og komplicerede regler og 
vejledninger der gælder under vandsektorloven. 

 
Vamdrup Vandværk, 24. februar 2020 
Udarbejdet i samarbejde med BDO Kolding 


