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Til forbrugerne ved Glamsbjerg Vandværk 
 

15. Februar 2020 
Ændring af vandsektorloven pr. 1. januar 2020 
 
Vandsektorloven betyder, at vandværkerne siden 2010 har været underlagt en økonomisk ramme, der er 
fastsat af staten. Meningen hermed var, at vandværkerne skulle drives mere effektivt, ved at pålægge 
vandværkerne en årlig effektiviserings procent. 
 
Den økonomiske regulering medførte flere årlige indberetninger til staten vedrørende den økonomiske 
ramme og overholdelsen heraf. 
 
Dette har medført udgifter til øget administration, og større udgifter til revisor for kontrol og rådgivning 
omkring disse økonomiske rammer, som har kunnet reguleres via diverse tillæg og fradrag. 
 
Pr. 1. januar 2020 er loven ændret så vandværker der leverer mindre end 800.000 m3 vand,  kan udtræde af 
den økonomiske regulering.  
 
Glamsbjerg Vandværk leverer årligt ca. 240.000 m3 vand til forbrugerne og har derfor mulighed for, at 
udtræde, såfremt generalforsamlingen vedtager dette. 
 
Bestyrelsen anbefaler, at Glamsbjerg Vandværk udtræder af den økonomiske regulering af følgende grunde: 

• Mindre administrativt arbejde til personale og bestyrelse, så man kan koncentrere sig om at drive 
vandværk 

• Besparelse på revisorudgifter, administration m.v. i størrelsesordenen kr. 20.000 

• Glamsbjerg Vandværk har altid været drevet effektivt med et minimalt forbrug af personale, også før 
indførelse af den økonomiske regulering. 

• Det bliver igen generalforsamlingen og dermed forbrugerne der bestemmer vandværkets økonomi 

• Vi leverer rent vand, til nogle af landets laveste priser, og det vil vi fortsætte med. 
 
Efter en evt. udtræden af statens økonomiske rammer, styres vandværket igen efter “hvile i selv” princippet, 
hvilket betyder, at der ikke kan opkræves flere indtægter end der skal bruges til vandværkets og 
ledningsnettets, drift og vedligeholdelse, hvilket fremadrettet kontrolleres af kommunen. 
 
Udtræden sættes på dagsordenen til generalforsamlingen den 19. marts 2020 kl. 19.30, som afholdes i 
Glamsbjerg Fritidscenter. Tilmelding på mail@glamsbjergvand.dk inden 12. marts 2020. 
 
Med venlig hilsen 
 
Bestyrelsen 
Glamsbjerg Vandværk 
 
#Vedlagt følger lovpligtig information. Det er en redegørelse fra Energistyrelsen, og information om 
vandværkets økonomi. 
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