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Ny Vandsektorlov - Fordele

•Mindre bureaukrati

– Ingen krav om benchmark (<800.000 m3)

– Ingen krav om intern overvågning

– Generel forenkling

•Lavere omkostninger

– Markant lavere betaling til FS

– Forventelig lavere revisorregning

– Tidsbesparelse for vandværket

•Større retfærdighed ved TOTEX

•Flere ressourcer i FS = Hurtige svar



Ny Vandsektorlov - Ulemper

•Generelt effektiviseringskrav

•Skat er fortsat uafklaret

•Fortsat bøvlet – især for de store



”Nye regnskabsregler” for mindre 

vandværker

•Reglerne er ikke nye

– Reglerne er fra sidste århundrede

– Krav om fremtidig efterlevelse er fremsat i 2014

•Fortolkningen er endnu ikke helt afklaret

– Kommunerne får en vejledning (til vejledningen) 

efter sommer

– Vi er inviteret til at komme med input



”Nye regnskabsregler” for mindre 

vandværker

•Det er IKKE det samme som vandsektorloven

–Ingen krav om benchmark

–Der er intet prisloft

–Ingen krav om indberetning til FS

–Regnskabskontrol sker i kommunen – Ikke i FS

–Ingen skattekrav (endnu i hvert fald)

–Der er ingen krav til performance benchmark



”Nye regnskabsregler” for mindre 

vandværker

•Der skal aktiveres og afskrives over levetiden

•Omsætningen bliver ”beregnet” så den 

svarer til omkostningerne (Hvile i sig selv)

•Hvile i sig selv = ingen overskud = ingen EK

•I stedet for EK er der ”Overdækning”



”Nye regnskabsregler” for mindre 

vandværker

•Skal overdækningen afvikles?

– Ikke umiddelbart, men det skal ske i takt med 

afskrivningerne

– Er det kontant opsparing skal der foreligge en 

investeringsplan over hvad den skal bruges til

•Må man fortsat spare op?

– Ja, hvis man laver en realistisk investeringsplan der 

viser et behov for opsparing
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Årsager til samarbejde/sammenlægning

-Nødvendighed
- Generationsskifte-udfordringer

- Dårlig vedligeholdelse/økonomi

-Stigende krav
- Ledelsessystem

- Uddannelseskrav

- Løbende lovændringer

- Regnskabsregler

- Vandsektorlov

-Økonomisk fordel for forbrugerne
- Besparelser ved at gå sammen



Afklar generationsskifte i tide

- Få nogle unge ind i bestyrelsen i god tid

- Overvej hvilke kompetencer der er 
vigtige

- Sørg for, at det hele ikke hænger på 
formanden eller andre enkeltpersoner

- Brug aviser, sociale medier, 
bestyrelsens netværk o.s.v. til at gøre 
opmærksom på, at I søger kandidater

- Søg blandt de der i forvejen er aktive 
frivillige

- Giv plads!



Hold vandværket og 
økonomien ved lige

-Hold vandværket ved lige, så der ikke 
kommer en økonomisk ”bombe”

-Planlæg større investeringer gennem 
investerings- og renoveringsplaner

-Lavest mulige pris er ikke 
nødvendigvis det afgørende



Hold jer opdateret

-Jo før I kender til nye krav, jo bedre 

kan I forberede jer og finde gode 

løsninger

-Vandposten, nyhedsbreve, Danske 

Vandværkers hjemmeside m.v. holder 

jer opdateret

-Ring til vores rådgivere og få afklaret 

spørgsmål

-Brug ekstern bistand når det er 

nødvendigt



Byd jer til

-Større vandværker bør overveje at 

tilbyde assistance til de mindre

- Bedre udnyttelse af egne ressourcer

- Bedre økonomi

- Sikring af selv at være store nok på sigt

-Det kan også være tilbud om 

sammenlægning

-Sammenlægning behøver ikke være 

med et nabovandværk



Undersøg muligheder for 

samarbejde i god tid

-Rørforbindelse?

-Fælles ansatte?

-Lade andre stå for visse opgaver?

-Løse visse opgaver for andre?

-Sammenlægning?

-Andre muligheder?



Tænk på forbrugerne

-Hvad er bedst for forbrugeren?

-Hvilken løsning ville de vælge?

-Er det der er bedst her og nu også det 

bedste på længere sigt?



Brug vandrådet – og brug 

Danske Vandværker

-Tal om mulighederne i vandrådet

-Få eventuelt en konsulent fra Danske 

Vandværker ud

-Ring til os og få rådgivning



Tænk i forbrugereje

-Prøv at finde en samarbejdspartner 

blandt de forbrugerejede vandværker

-Vil I sammenlægge jer, så gør det 

med et andet forbrugerejet vandværk

-Det er typisk billigere, sikker og bedre 

for lokaldemokratiet



Brug os

www.danskevv.dk


