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   Outrup Vandværk 
    Formand Flemming Davidsen 
  Søvigmarkvej 31 

 6851 Janderup 
Til  

Outrup Vandværks forbrugere 
 d. 20. februar 2020                 

 

 

 

OUTRUP VANDVÆRK  

Orientering til alle vandværkets forbrugere 

Punkt 5 på generalforsamlingen d. 17. marts 2020, kl. 19.30. 

Outrup Vandværks bestyrelse indstiller hermed følgende forslag til generalforsam-

lingens beslutning: 

 

Generalforsamlingen ønsker at gennemføre udtrædelse af Vand-

sektorlovens bestemmelser om den økonomiske regulering.  

 

Baggrund for forslaget: 

Et bredt flertal i Folketinget har indgået en aftale, der indebærer, at forbrugereje-
de vandselskaber med et forbrug på under 800.000 m³/år kan beslutte at træde 

ud af den økonomiske regulering i vandsektorloven den 1. januar 2021.  
 

Der er bestyrelsens opfattelse, at  
• Outrup Vandværk vil spare omkostninger til bureaukratiske reguleringer og 

tid til at forholde sig til de bureaukratiske regler, 

• De bureaukratiske reguleringer ikke giver forbrugerne billigere vand eller 
vand af bedre kvalitet, 

• Bestyrelsen kan arbejde for at finde den billigste og enkleste finansiering af 
vandværkets drift. 

 

Bestyrelsen ønsker derfor generalforsamlingens godkendelse til at udtræde af den 
økonomiske regulering, således dette kan ske med virkning fra 1. januar 2021.  

 
Beslutning skal behandles som en vedtægtsændring, hvor 2/3 af alle medlemmer 
skal møde op. Da dette ikke forventes, indkaldes derfor til en ekstraordinær gene-

ralforsamling d. 31. marts 2020. 
 

For at kunne behandle punktet om udtrædelse på generalforsamlingen kræves 
udsendelse af en følgende (der skal være forbrugerne i hænde senest 14 dage før 
generalforsamlingen):  

a. Udsendelse af brev til hver juridiske forbruger mindst 14 dage før general-
forsamlingen (mail eller post) 

b. Beskrivelse af regler nu og efter  
Bilag: 

Energistyrelsens Orientering til forbrugerne, dateret 9. januar 2020 – 5 sider tekst 

c. Beskrivelse af økonomiske forhold – prisudvikling og omkostninger fra ind-
træden til nu 
Bilag: 

Outrup Vandværk, Oversigt over vandpris og omkostninger siden indtræden i den 

økonomiske regulering, dateret 20.02.2020 



2 

 

 

 

d. Prisniveau efter udtræden 
Se efterfølgende tekst. 

e. Administrative konsekvenser ved udtræden 
Se efterfølgende tekst. 

 

d.  Prisniveau efter udtræden 
Bestyrelsen vil undgå unødigt bureaukrati og kan fokusere på at drive et 

vandværk og levere rent vand til en billigere pris, svarende til de reducerede 
omkostninger til den økonomiske regulering.  
 

Den umiddelbare omkostning i forhold til ”den økonomiske regulering” har de 
seneste 3 år i gennemsnit udgjort 63.000 kr./år.  

 
Dette svarer til at omkostningerne fremover kan sænkes med 6,1 %, hvilket 
kan sænke vandprisen fra 3,20 til 3,00 kr./m³. (Vandpris inkl. statsafgifter og 

moms sænkes fra 11,96 kr. til 11,71 kr.). 
 

Til orientering kan oplyses, at deltagelse i den økonomiske regulering siden 
2010 har kostet Outrup Vandværks forbrugere mere end 700.000 kr. foruden 
bestyrelsens indsats for at opfylde de gældende bureaukratiske regler. 

  
e.  Administrative konsekvenser ved udtræden 

Udtræden af den økonomiske regulering betyder, at beslutningerne om vand-
værkets drift og økonomi er tilbage ved forbrugerne (ejerne).  
 

Forbrugerne kan til enhver tid gennem beslutninger på generalforsamlingen 
eller ved indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling afsætte bestyrelsen, 

såfremt der ikke er tilfredshed med Vandværkets drift og økonomi.  
 
Ved drift og vedligehold af vandværkets installationer og anlæg skal alle an-

lægsdele i dag opdateres i det økonomiske grundlag ”Polka”, hvor der er fast-
sat levetider med afskrivningstider på op til 75 år. Dette grundlag er gennem-

gående urealistisk i forhold til reelle driftsforhold, samtidig med, at det ikke er 
muligt at opnå belåning for tilsvarende perioder.  

 
Efter udtræden kan drift og anlægsopgaver indgå i en bedre balance i forhold 
til finansiering mellem lån og opsparede midler og faktiske levetider for vand-

værkets anlægsdele. 
 

Udtræden giver mindre arbejde for ekstern revisor og Forsyningssekretariatet. 
 

Punkt 5 – Valg af medlemmer til bestyrelsen 

Der er valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. På valg til bestyrelsen er følgende med-
lemmer: Orla Andersen, Finn Mathiasen og Flemming Davidsen.  

Alle modtager genvalg. 
 
Alle opfordres til at møde op på generalforsamlingen tirsdag d. 17. marts 

 
 

Bestyrelsen 
Outrup Vandværk  
 

Orla Andersen, Alfred Jepsen, Finn Mathiasen, Frede Lauridsen og  
Flemming Davidsen. 

 


