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Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Bestyrelsen hos Hammel Vandværk A.m.b.a. indkalder til ordinær generalforsamling. 

Generalforsamlingen finder sted mandag d. 9. marts 2020 kl. 19.00 i InSide i Hammel

Dagsorden til den ordinære generalforsamling: 

Punkt 1.: Valg af dirigent.

Punkt 2.: Bestyrelsens beretning 

Punkt 3.: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 
 
Punkt 4.: Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse 

Punkt 5.: Beslutning om udtrædelse af den økonomiske regulering i Vandsektorloven og skattepligten. 

Bestyrelsen foreslår at Hammel Vandværk udtræder af den økonomiske regulering i Vandsektorloven og 
skattepligten. Nærmere info omkring konsekvenser ved at blive eller træde ud af reguleringen og 
skattepligten er vedhæftet denne indkaldelse og kan samtidig findes på vores hjemmeside 
www.hammelvandvaerk.dk eller ved henvendelse til kontoret. 

Punkt 6.: Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen 

Punkt 7.: Valg af revisor 

Punkt 8.: Eventuelt 

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen i Hammel Vandværk A.m.b.a.

Hvis ikke forslaget under punkt 5 bliver vedtaget med 2/3 af de stemmeberettigede afholdes der 
ekstraordinær generalforsamling torsdag 26 marts kl. 19:00 i InSide.
Indkaldelsen annonceres også i pressen. 
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Information til samtlige forbrugere.

Mandag d. 9. marts 2020 kl. 19.00 afholder Hammel Vandværk ordinær generalforsamling i InSide 
i Hammel

Bestyrelsen hos Hammel Vandværk anbefaler en udtræden af den økonomiske regulering samt 
skattepligt der styres af Vandsektorloven.

I 2010 blev private vandværker der udpumper mere end 200.000 m3 vand om året underlagt en ny 
Vandsektorlov, der skulle regulere hvor meget vandværkerne måtte tage for deres vand. 

På Christiansborg havde man fundet ud af at de mellemstore private vandværker ikke blev drevet effektivt 
og sikkert nok, og at der var behov for at lave en lovgivning der regulerede priserne på vandet. 
De kommunale vandværker blev også underlagt samme lovgivning. 

Historisk set, så er vandprisen hos de private vandværker generelt lavere end hos de kommunale 
vandværker. Vores brancheforening har beregnet de økonomiske aspekter i reguleringen, og er kommet 
frem til at det har kostet vandværkerne 80 øre at spare 70 øre pr. m3 vand.

De administrative og økonomiske omkostninger ved reguleringen gør det daglige arbejde med at sørge for 
rent og godt drikkevand til vores forbrugere mere kompliceret end nødvendigt. Risikoen for, at de private 
vandværker skulle opkræve penge hos forbrugerne som ikke bliver brugt til driften af vandværket, 
eksisterer ikke. 

Vi er underlagt ”hvile i sig selv princippet”, hvilket betyder at vi ikke kan bruge de penge vi opkræver på 
andet end at drive vandværk. Vores forbrugere er øverste myndighed, som godkender taksterne, efter de er 
godkendt af kommunen. Bestyrelsens arbejde består derefter af at sikre en driftsmæssig stabil levering af 
rent og godt drikkevand, hvilket vi altid har gjort, og vil fortsætte med at gøre i fremtiden. 

Bestyrelsen mener klart, at de bedste til at vurdere hvad vandet skal koste, er vores forbrugere, med 
kommunen som den overordnede myndighed.  Derfor anbefaler bestyrelsen, at vores forbrugere 
beslutter vi træder ud af den økonomiske regulering og skatte pligten, så vi kommer tilbage til, at vi kan 
drive vores vandværk på sund fornuft, med henblik på at sikre vores forsyningssikkerhed og vandkvalitet 
bedst muligt. 

Bestyrelsen har et klart mål om at levere den bedste vandkvalitet på den sikreste måde og til den billigste 
pris, til glæde for alle vores forbrugere. 

Vedlagt dette brev er der dokumenter vi er pålagt at sende ud som fortæller lidt om vores drift og 
økonomi. Der er også vedlagt en skrivelse fra Energitilsynet, som har lavet en orientering til vores 
forbrugere, så I kan tage stilling til om vandværket skal træde ud af reguleringen, på et oplyst 
grundlag.



Bestyrelsen hos Hammel Vandværk indstiller til vores forbrugere at stemme for en udtræden af den 
økonomiske regulering i Vandsektorloven.  

Vi blev i 2010 underlagt en ny vandsektorlov som havde til formål at effektivisere vandsektoren og gøre 
driften mere effektiv.  Alle undersøgelser og opgørelser har vist sig, at de private vandværker generelt 
bliver drevet sikkert og effektivt. 

Før vi kom ind i reguleringen under Vandsektorloven, brugte bestyrelsen mest tid på at sikre vi havde en 
god og sikker drift, og at sikre vi havde rent vand til vores forbrugere.
 
Efter vi kom ind i reguleringen, har vi brugt rigtig meget tid på at tilrette den daglige drift og økonomi så 
vi opfyldte de retningslinjer der kommer fra Forsyningssekretariatet. Noget der kaldes den økonomiske 
ramme. 

Hvis vores forbrugere følger bestyrelsens anbefaling, så kommer vi tilbage til den tid hvor vi kunne 
koncentrere os om at drive vandværk, og sikre bedst muligt, at I forbrugere har rent og billigt drikkevand 
i hanerne. Hver dag, med mindst mulig afbrydelse. 

Noget som I har i dag, men med en mindre administrativ og økonomisk byrde, kan vi fokusere endnu 
mere på det. 

Derfor anbefaler bestyrelsen, at Hammel Vandværk træder ud af reguleringen.
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Hammel Vandværks bestyrelse foreslår udtræden af den 
økonomiske regulering i Vandsektorloven.
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Prisudvikling.

Priserne er inklusiv moms men ekskl. offentlige afgifter, som vandværket ikke kan påvirke.

Hammel Vandværks omkostningsniveau inden i de sidste 5 år.
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Forventede ændringer i prisniveauet efter en eventuel udtræden
Bestyrelsen hos Hammel Vandværk forventer ikke væsentlige ændringer i prisniveauet på den daglige 
drift. Vi har hele tiden fokus på at få de bedste priser på det bedste arbejde. 

Alt arbejde vi køber af eksterne leverandører og rådgivere bliver nøje vurderet af bestyrelsen, så vi er 
sikre på, at det arbejde vi får udført opfylder de kvalitetskrav der stilles. Der bliver også løbende kon-
trolleret priser, så vi er sikre på at vi får arbejdet udført til den rigtige pris.
 
Skulle der komme nogle afgifter gennem lovgivning som vi ikke kan påvirke, vil det selvfølgelig 
påvirke prisen på vandet. Men det vil ske uanset om vi er omfattet af reguleringen eller ej.
 
På selve driften forventer vi et stabilt prisniveau i de næste år. 

Som det ses nedenfor, så forventes det at give en administrativ besparelse på kr. 0,12 / m3 vand. 

Det er penge som vi gerne vil spare og samtidig spare vores driftspersonale tid som kan bruges til at drive 
vandværket for. Hvilket vi ser som vores vigtigste opgave.

Der har i 2020 været en prisstigning på kr. 2 pr. m3 som pålagt og øremærket til en særskilt fond for 
grundvandsbeskyttelse i Favrskov Kommune. Der forventes ikke prisstigninger på værket egne ordinære 
takster og bidrag de kommende 5 år. 

Forventede administrative konsekvenser af en eventuel udtræden

Udover besparelser på intern administration forventes der følgende omkostningsbesparelser (eksterne):
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Opgørelse af henlæggelser

Vandværkets økonomiske ramme for 2020 udmeldt af 
Konkurrencestyrelsen, jf. prisloftsafgørelse 2020 

Oversigt over den økonomiske ramme 2020
Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2019 4.879.345
Prisudvikling i kr. 61.968
Effektiviseringskrav -84.002
Omkostninger i alt 4.857.311
Ikke-påvirkelige omkostninger
Ikke-påvirkelige omkostninger 2.576.696
Historisk over- eller underdækning
Tillæg/fradrag for historisk over- eller underdækning -1.040.404
Økonomisk ramme for 2020 i alt 6.393.603
Heraf beregnet offentlige afgifter for ledningsført vand -2.538.956
Økonomisk ramme for 2020 ekskl. offentlige afgifter 3.854.647
Solgte m3 vand 400.000
Økonomisk ramme i kr. pr. m3 (ekskl. moms og afgifter) 9,6
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