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1 Valg af dirigent 

Advokat Klavs Gravesen blev enstemmigt valgt. Han konstaterede, at generalfor-

samling var lovligt varslet og indkaldt og gav ordet til formanden. 

 

2 Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed det forløbne år  

Den skriftlige beretning var udsendt til medlemmerne inden mødet. 

Formand Lars Therkildsen fremlagde bestyrelsens mundtlige beretning: 

 

Yes Miss Sophie. I will serve sherry for Admiral von Schneider and Mr. Winterbot-

tom and yes we will follow the same procedure as last year…… 

Og sådan kunne det have fortsat.  

DANVA eller mere præcist DANVAs forfædre fylder nemlig 90 år i år – stiftet i 1926 

af fremsynede herrer med skruenøgler i lommerne. Der har været tradition for at 

udveksle erfaringer – gerne i hyggeligt samvær – til gavn for den enkelte og for 

vandværkerne, som det var i starten. DANVAs bestyrelse har besluttet ikke at fejre 

fødselsdagen særligt – men en lille overraskelse bliver det til under festmiddagen i 

aften. Nogle vil bemærke det og andre vil måske tænke, at sådan er betjeningen 

også derhjemme. Herfra skal kun lyde – at det er fantastisk dejligt at sammenhol-

det fortsætter, og at der er rekordstort fremmøde til DANVAs årsmøde – tak for det! 

 

Kære medlemmer – kære gæster! 

Det er en stor fornøjelse at byde jer velkommen til DANVAs årsmøde 2016 her i 

Falconer-centeret på Frederiksberg. Fra bestyrelsen og jeg skal lyde et velkommen 

til medlemmer, samarbejdspartnere, udstillere og ikke mindst foreningens gæster.  

En særlig velkomst skal der selvfølgelig traditionen tro lyde til vores fremmødte 

æresmedlemmer Anders Bækgaard, Per Jacobsen og Osvald Majland.  

 

De mange ministerier - ressortomlægning 

Siden årsmødet i Odense sidste år er der sket radikale ændringer i sektorens 

rammebetingelser. Lige før årsmødet sidste år – kom der ud af den blå luft – et for-
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lig om en revision af vandsektorloven. Kort herefter blev der udskrevet valg til Fol-

ketinget – politikere og embedsmænd stod i kø for at melde afbud til DANVAs års-

møde. 

Den nye regering valgte hen over sommeren at gennemføre en omfattende om-

lægning af Miljøministeriets tidligere ressort. Ændringen omfattede bl.a. etablering 

af Miljø- og Fødevareministeriet og en flytning af alt lovgivning på vandområdet, 

der handler om økonomi, til det nye Energi-, Forsynings- og Klimaministerium. 

Umiddelbart synes det at være en god ide at samle og på sigt ensarte den økono-

miske og organisatoriske regulering af de forskellige forsyningsarter – men der er 

en meget stor risiko for, at der opstår en ubalance, når ansvaret for sektorlovgiv-

ningen for vand, spildevand og f.eks. affald fortsat hører hjemme i Miljø- og Føde-

vareministeriet. Man kan også udtrykke det på en anden måde; nemlig at den ene 

hånd ved ikke, hvad den anden gør! Der er i hvert fald stor risiko for det.  

 

Sammenlægningen med Fødevareministeriet er måske heller ikke helt uproblema-

tisk. Der ligger en indbygget kamp om arealerne mellem det at drive et moderne 

landbrug og det at levere rent drikkevand uden ressourceforbrug på rensning, som 

danskerne ønsker. Fra vandværkernes side kunne man have en frygt for en bevæ-

gelse i en ny, forkert retning. Det vil jeg vende tilbage til senere. 

 

Når der nu på denne måde pludselig er to ansvarlige ministre, så havde vi håbet, 

at én af ministrene ville beære os med sit besøg på DANVAs Årsmøde og sende 

en hilsen fra Regeringen.  Men måske er det glemt i ressortomlægningen?  

 

Den nye vandsektorlov 

Den nye vandsektorlov med tilhørende bekendtgørelser trådte i kraft den 1. marts i 

år. På grund af Folketingsvalget umiddelbart efter indgåelsen af det politiske forlig 

bag den nye lov og de omfattende ressortomlægninger er lovteksterne blevet for-

handlet og udformet i et opskruet tempo af nye parter i både embedsmandsværket 

og Folketingssalen. Der er efter DANVAs opfattelse hverken tale om uvilje eller 

manglende kompetencer, men de tidslige rammer har bare ikke været tilstrækkeli-

ge til at få et gennemarbejdet lovkompleks.  

 

Det er bekymrende - måske for hele demokratiet – at det er vigtigere at holde tids-

planen end at sikre kvaliteten i lovarbejdet. Ikke mindst for en sektor, der hvert år 

håndterer milliardinvesteringer til anlæg med levetider op mod 100 år, virker det 

nærmest absurd, at man ikke kan bruge få måneder ekstra på at lave lovarbejde i 

høj kvalitet.  

 

Men til trods for disse ”uhyrligheder”, er det bestyrelsens opfattelse, at det er lyk-

kedes for DANVA og medlemsvirksomhederne sammen med vores samarbejds-

partnere i Danske Vandværker, Kommunernes Landsforening, Dansk Miljøtekno-
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logi og Dansk Industri at skabe betydelige resultater, der samlet set gør den nye 

regulering enklere og bedre.  

Når alt tages i betragtning, så har DANVAs arbejde med revision af vandsektorlo-

ven båret frugt med blandt andet følgende overordnede resultater: 

 Vandselskaberne skal også i fremtiden være ejet af forbrugere eller det of-

fentlige  

 Der indføres en flerårig økonomisk regulering, og der er ingen ”kasser” i 

”prisloftet” eller indtægtsrammen, som er det nye navn 

 Hvile-i-sig-selv-princippet bevares  

 Der stilles ikke særlige krav til graden af outsourcing  

 Der bliver mulighed for at opspare effektiviseringsgevinster, der ikke kan 

udloddes til ejeren  

 Der bliver tale om en forenklet administration  

 Vandselskabernes mulighed for at deltage i teknologiudvikling er sat på 

den politiske dagsorden 

 Vandselskaber kan drive medfinansieringsprojekter sammen med kommu-

nerne 

 Medfinansieringsprojekters omkostninger til projektejer er undtaget effekti-

viseringskrav 

 

I forbindelse med udarbejdelse af indtægtsrammebekendtgørelsen er der ligeledes 

sket en række præciseringer, der vil medføre lettelser og besparelser for vandsel-

skaberne. 

Der er dog også emner eller områder, hvor politikerne ikke helt har fået opfyldt 

medlemmernes ønsker, det må vi erkende. 

 

Formanden kom med denne personlige kommentar: 

- Jeg ved ikke, hvordan I har det med økonomisk regulering. Jeg har filosoferet 

lidt over det, og for mig er det lidt ligesom uønsket hårvækst. Det pibler frem 

hele tiden, og det skal holdes nede og trimmes, men det er nok kommet for at 

blive! Så det er noget med, at vi skal forholde os kritisk, og vi skal hele tiden 

påvirke vores rammevilkår.   

 

Implementeringen 

Vi er nu i den fase i forhold til den reviderede vandsektorlov, hvor vi skal til at efter-

leve ændringerne og de nye regler. Vi ved af erfaring, at implementeringen kræver 

mange ressourcer og skaber mange frustrationer hos os. Procedurer skal ændres, 

der skal rapporteres på nye forhold og måske på en ny måde, og det er også nu, at 

uhensigtsmæssigheder og fejl i den nye lovgivning bliver opdaget. 

 

Fra DANVAs side vil vi selvfølgelig følge implementeringen tæt, og vi har allerede 

aftalt møder med såvel Energistyrelsen og Forsyningssekretariatet med henblik på 

at drøfte udfordringer i overgangsfasen til den nye vandsektorlov.  
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Når I oplever forhold, hvor I tænker: Kan det her virkeligt være rigtigt? Ja, så kon-

takt DANVAs sekretariat – gerne på en mail – så vi kan få samlet op på uhen-

sigtsmæssigheder og fejl. Desværre vil der også være ændringer, som, vi mener, 

er uhensigtsmæssige, men hvor det er bevidste ændringer af reglerne. 

 

DANVA vil som brancheforening gøre sit bedste for i overgangsperioden at hjælpe 

medlemsvirksomhederne med afklaring – det være sig i forhold til at etablere mø-

der med de rette myndigheder eller på vegne af branchen at få foretaget analyser 

eller udredninger af problemstillinger. Herved kan vi forhåbentligt reducere den en-

kelte medlemsvirksomheds behov for at bruge penge på advokat- og revisionsreg-

ninger. 

Jeg vil samtidigt opfordre til, at de medlemsvirksomheder, der selv får udarbejdet 

forskellige analyser eller udredninger stiller disse til rådighed via DANVA, hvis de 

ikke indeholder fortrolige oplysninger.  

 

Skattesagen 

DANVAs stævning af staten i den såkaldte ”skattesag” er ifølge vores advokat 

Danmarkshistoriens største skattesag. (Den overgår faktisk i beløb de penge, der 

er forsvundet fra skattevæsnet). Advokaten siger endvidere, at omkostninger og 

salær er tilsvarende store!  

Bestyrelsen finder derfor, at det er på sin plads at give generalforsamlingen en kort 

orientering. 

Kort fortalt er den i forligsaftalen aftalte analyse af vandsektorens ”skatteproblema-

tik” til levering i 4. kvartal 2015 endnu ikke tilgået forligskredsen. Det mest beskri-

vende ord er vel ”skandaløst”. 

 

Rygterne siger, at der skrives på en dagsordensindstilling til Regeringens Økono-

miudvalg. Hvornår det så reelt kommer på udvalgets dagsorden vides ikke, men 

det indikerer, at analysen er færdig. Forligskredsen får det til behandling efter ud-

valgets behandling antageligt først på efteråret, hvor der kan forventes en politisk 

afgørelse. 

 

I forhold til domstolssagen kører der nu en syns- og skønsforretning, der skal bi-

drage til at etablere et nyt og bredere grundlag for domsstolsbehandlingen i Lands-

retten. Sagen er om-berammet, så vi er fremme ved medio marts 2017, før der 

sker domsforhandlinger i sagen. Der er altså 2 spor: det politiske spor og domstols-

sporet. 

De flere hundrede sager ved Landsskatteretten er som bekendt sat i bero, indtil ud-

faldet af Landsretssagen og en eventuel Højesteretssag foreligger. 

Og vi synes i DANVA, at det er oplagt som interesseorganisation, fordi sagerne har 

så stor ensartethed, at vi håndterer dem samlet. Det giver også større styrke.  

 

Regeringens forsyningsstrategi 2020 
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Den nuværende regering har igangsat et analysearbejde til at afdække effektivise-

ringspotentialet i hele forsyningssektoren og forslag til, hvordan de kan realiseres. 

Denne analyse vil være grundlaget for det, der hedder Regeringens Forsynings-

strategi 2020. DANVAs bestyrelse fik en præsentation af analysearbejdet på vores 

bestyrelsesmøde i går. 

 

Vi skal regne med, at de politiske krav om effektiviseringer på basis af udregninger 

fra forskellige konsulentfirmaer vil fortsætte. Og på baggrund af orienteringen i går 

kan vi konstatere, at der fortsat er tale om beløbsstørrelser på flere milliarder.  

En måde at få kontrol over disse effektiviseringskrav til selskaberne kunne være en 

model, hvor man indgår faste rammeaftaler, som håndteres af sektoren selv. Det 

kan vi jo tænke over, om vi har lyst til. 

Vi anerkender, at vandselskaberne hele tiden skal levere bedre og billigere service, 

ligesom alle andre. Men effektiviseringskravene må ikke gå ud over innovations-

kraften og hensynet til kerneydelserne. Vandselskaberne stilles over for mange 

forskelligartede krav i fremtiden. Kunderne kræver bedre, billigere og stadig flere 

individuelle løsninger. Vandselskaberne skal samtidig agere som vækstmotorer i 

lokalsamfundene og understøtte udviklingen af nye løsninger, der kan give højere 

effektivitet.  

 

Striden om arealerne 

Jeg nævnte tidligere, at jeg ville vende tilbage til kampen om arealerne. Det gør jeg 

nu. 

Hvis vi går tilbage til 80´erne og 90´erne, måtte vandværkerne lukke mange borin-

ger som følge af et for højt indhold af nitrat. Det har ikke været et stort problem si-

den, hvor det har været pesticider og andre kemikalier, der har været den store 

”boringsdræber”. 

 

Når jeg tager det frem, er det fordi, at det er bestyrelsens holdning, at DANVA skal 

stå vagt om kvaliteten af vores drikkevand og derfor også beskyttelsen af vores 

grundvand. Når jeg siger VORES grundvand er det fordi, i Danmark er det sådan, 

at fordi man ejer jord, ejer man ikke undergrunden og ej heller de herligheder, man 

kan finde her, f.eks. vores eller danskernes grundvand.  

 

Og som grundejer er man også underlagt en række restriktioner, så der ikke ”sker 

skade på mennesker og miljø” efter det såkaldte ”forureneren- betaler-princippet”. 

Men det gælder ikke længere, for det er ændret med ”landbrugspakken”. Og det er 

netop det DANVA har reageret på. Det er besluttet at øge belastningen med kvæl-

stof for at øge udbyttet for landbruget, hvilket principielt er ok. Men det er ikke ok at 

gøre det uden viden om, hvor det har en skadelig konsekvens og i øvrigt sende 

regningen til vandforbrugerne i de områder, hvor der sker skader eller erhvervet 

skal betales ”beskyttelsespenge”. DANVA er i øvrigt enig i, at i hovedparten af 

Danmark kan gødskningsmængden øges uden risiko for grundvandet, men DAN-
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VA har også dokumenteret, at det i områder vil medføre en uacceptabel øget be-

lastning af vores grundvand. 

 

Kampen om arealerne ses også i tilknytning til, hvordan vi sikrer en optimal areal-

anvendelse, som tilgodeser rent grundvand, klimatilpasning og landbrug på én og 

samme tid. Jeg kan ikke give svaret her, men hvis vi skal løse udfordringen er det 

uomtvisteligt, at der er behov for endnu bedre dialog og samarbejde. DANVA invi-

terer Landbrug & Fødevarer, Kommunernes Landsforening og øvrige aktører til at 

indgå i denne dialog, og det er et arbejde, vi vil sætte stort fokus på, hvilket også 

fremgår af foreningens nye strategi. 

 

DANVA strategi 2020 

På årsmødet i Odense sidste år igangsatte bestyrelsen processen for tilblivelsen af 

DANVAs nye strategi. Processen har inddraget mange medlemmer og andre inte-

ressenter. Vi har afholdt adskillige arrangementer, camps, møder, ekspertsessions, 

ligesom udkast til strategiplanen har været i skriftlig høring, og indkomne kommen-

tarer er efter bedste evne søgt indarbejdet. 

 

Bestyrelsens strategiudvalg har også inviteret Landbrug & Fødevarer, Miljø- og 

Fødevareministeriet samt repræsentanter for universitetsverdenen og leverandører 

til vandsektoren til at kommentere på DANVAs strategi. Disse rundbordssamtaler 

har været meget frugtbare i forhold til at kunne inddrage omverdenens perspektiver 

i DANVAs endelige strategi. 

Bestyrelsens har valgt at give strategien undertitlen ”Rent vand til Danmark og ver-

den”, hvilket der er flere årsager til. 

 

Vandselskabernes og selvfølgelig DANVAs primære fokus er at levere bedre og 

billigere ydelser til danskerne og danske virksomheder. Det fordrer imidlertid, at 

man hele tiden er på toppen af viden om teknologier og partnerskaber i både 

Danmark og i udlandet. 

 

DANVA bruger naturligvis sine netværk i ind- og udland både i forhold til at hente 

viden til vandselskaberne, sætte fokus på teknologiudvikling, understøtte eksport af 

dansk vandteknologi og lobby på lovgivning i Danmark og Europa samt politiske 

beslutninger om vand i FN-systemet. 

 

Når der desuden er et politisk ønske om, at vandselskaberne er med til at indfri det 

eksportpotentiale, som er udtrykt i Vandvision 2025, som DANVA har initieret i 

samarbejde med Dansk Miljøteknologi og Dansk Industri, bistår DANVA selvfølge-

lig til det. 

Som en del af bestræbelserne på at vise danske løsninger til udlandet har DANVA 

via sit arbejde i den internationale vandorganisation IWA lykkedes med at få Dan-
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mark som vært for World Water Congress & Exhibition i 2020. Den bliver afholdt i 

København i efteråret 2020, og vi forventer mindst 5.000 deltagere.   

 

Men allerede i efteråret valfarter internationale gæster til Danmark. Først i forbin-

delse med afholdelsen af VandTek-udstillingen i København i september og i no-

vember har den store amerikanske organisation WEF valgt Aarhus som det første 

sted uden for USA til afholdelse af en konference under temaet Water4growth. Og 

selvfølgelig i samarbejde med DANVA. 

I vil høre mere om indholdet i strategiplanen under dagsordenens punkt 7, hvor 

bestyrelsen fremsætter planen til generalforsamlingens godkendelse. 

 

Tak 

I en forening er man afhængig af frivillig arbejdskraft. Tak til alle vores medlemmer 

for de ressourcer I lægger i DANVA og tak til partnere, der føler som os i DANVA, 

at sammenhold giver styrke. 

Tak til mine bestyrelseskolleger og tak til DANVAs sekretariat, som udfører et stort 

og flot arbejde.  

 

Jeg tror, vi hurtigt kan blive enige om, at vi har fælles udfordringer og ligeledes fæl-

les mål for den kommende periode, hvor vi skal have implementeret den revidere-

de vandsektorlov og levere på de andre bundlinjer, som ejere, samfund, virksom-

heder og ikke mindst kunder forventer af os.  

 

Jeg vil slutte, hvor jeg startede. For hvad er mere passende end at afslutte besty-

relsens beretning for 2015/2016 til den traditionelle generalforsamling med ordene: 

”Same procedure as every year”.  

Tak for ordet. 

 

Dirigenten spurgte, om der var spørgsmål til beretningen. To medlemmer meldte 

sig på banen: 

 

Frede Frandsen, formand for Aqua Djurs, havde et spørgsmål om SKATs mang-

lende inddrivelse af restancer til forsyningsselskaberne.  

- På regionalmøderne i september 2015 rejste vi spørgsmålet om håndtering af 

restancer. Der er i dag lovhjemmel til at lukke for vandet i drikkevandsselska-

ber, hvis regningen ikke betales, men den mulighed har vi ikke i spildevands-

selskaberne. Det er desværre et stigende problem, at regningerne ikke beta-

les, og det er blevet værre efter at Skats inddrivelses-system EFI lukkede ned. 

Vi mangler værktøjer i selskaberne, og vi vil gerne opfordre DANVA til at gå 

aktivt ind i problemstillingen. Der er nogle praktiske og juridiske ting, der skal 

afklares, men vi vil bede DANVA om at arbejde for, at der bliver mulighed for at 

lukke for vandet, hvis spildevandsregningen ikke betales, sagde Frede Frand-

sen.   
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Lars Therkildsen var enig i, at det er et problem, at ikke alle har mulighed for at 

lukke for vandet ved restancer, for det er et effektivt værktøj. Formanden under-

stregede, at DANVA er utilfreds med Skats effektivitet, efter EFI-systemet er brudt 

sammen. 

- Vi står med uerholdelige fordringer, og det er smerteligt at opleve. Vi er af den 

grundopfattelse, at vi er de bedste til at håndtere fordringer, for vi kan gå i dia-

log med kunderne og fx aftale en afdragsordning. Men Skat har selvfølgelig 

nogle mere håndfaste metoder til inddrivelse, nemlig løntilbageholdelse, men 

så længe Skats system ikke fungerer, vil vi gerne have retten til inddrivelse. 

DANVA har haft forhandlinger og møde med Skatteministeriet om sagen, men 

vi har ikke fået svar endnu. Medlemmerne vil få besked, så snart vi har fået 

besked fra Skatteministeriet, om vi selv må stå for inddrivelsen, sagde Lars 

Therkildsen, der understregede, at DANVA arbejder på flere fronter for at give 

vandselskaberne redskaber til at opnå færre tab på inddrivelse af fordringer.   

 

Tommy Mostrup, direktør for Hjørring Vandselskab, bad om at få uddybet skatte-

sagen. 

- Jeg har en oplevelse af, at skattesagen startede hos os, og jeg vil gerne have 

uddybet perspektiverne. Der er jo gigantisk mange penge på spil, samtidig 

med at vi skal spare og rationalisere. Der er flere udgange på sagen – det kan 

være den ender i Landsretten, eller der kan måske findes en politisk løsning. 

Hvad forventer formanden, at der sker i sagen? spurgte Tommy Mostrup.  

 

Lars Therkildsen startede med at ridse problemstillingen op. I forbindelse med 

vandsektorloven fik branchen en dåbsgave, men problemet er, at vandselskaber-

nes aktiver i åbningsbalancen er vurderet meget langt ned, så selskaberne meget 

hurtigere end ventet skal betale selskabsskat- også tidligere end politikerne bag 

den første vandsektorlov havde forventet. 

- Vi arbejder politisk med den her sag og har understreget, at det ikke kan være 

rigtigt med den her situation, for den hviler på bristede forudsætninger. Vi vil 

have bedre regler, og der er måske lys forude, fordi sagen nok skal behandles 

i Økonomi-udvalget til efteråret, sagde Lars Therkildsen.  

 

- Det andet spor er sagen ved domstolene. Skats afgørelser viser, at der er en 

meget uens måde at vurdere aktiverne på, og det er en åbenlys uretfærdighed. 

DANVAs skatteeksperter – revisorer og advokater – har sagt, at DANVA nok 

ikke kan få medhold i alt, men i noget. Vi har stævnet staten for at lægge pres 

på systemet, for det er meget store penge, der er på spil – et tocifret milliardbe-

løb, og vi kæmper på alle fronter. Vi håber, at den politiske indsats overhaler 

domstolssagen, sagde Lars Therkildsen. 

 

 

Herefter blev beretningen enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.   
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3 Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2015 til godkendelse  

DANVAs direktør Carl-Emil Larsen fremlagde årsregnskabet, der viser et resultat 

på 70.685 kr. før skat. Efter samråd med foreningens revisor er der sket en tilbage-

førsel af tidligere års udskudt skat på 804.000 kr. Det betyder, at årets resultat i 

2015 lander på et underskud 733.447 kr.   

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.  

 

4 Ændring af vedtægter mv. i forbindelse med vandsektorens fremtidige fælles 
teknologiudvikling  

Bestyrelsesmedlem Jan Hvidtfeldt Andersen fremlagde bestyrelsens forslag til ved-

tægtsændringer. Han oplyste, at DANVAs vedtægter skal ændres for at muliggøre 

etablering af VUDP, Vandsektorens Udviklings- og Demonstrationsprogram.  

 

Der er udarbejdet forslag til DANVA vedtægter 2016 og et tilhørende sidedoku-

ment. Ændringer er lavet sådan, at der er forberedt til en eventuelt senere etable-

ring af en fond, hvis det skulle vise sig ønskeligt for sektoren. Samtidig er ændrin-

gen lavet fleksibel for at imødegå behovet for fremtidige initiativer, navneændringer 

mv. Endelig er en tilhørende justering af forretningsordenen for generalforsamlin-

ger nødvendig. 

 

Konkret er der tale om ændringer af følgende vedtægtsbestemmelser:  

 

 § 2 ændres for at tydeliggøre, at DANVA kan være hjemsted for fonde og lignen-

de juridiske enheder. DANVA kan allerede i dag være hjemsted for andre organi-

sationer, så der er tale om en uddybning heraf. Ændringen foreslås for at forbe-

rede for eventuel senere etablering af fond. 

 § 5 præciseres. For det første angives teknologiudvikling og demonstrationspro-

jekter som eksemplifikation i forhold DANVAs virke med at initiere og fremme vi-

densformidling, udvikling og samarbejde i den danske vandsektor.  Dermed tyde-

liggøres aktiviteter, som allerede udøves i forhold til bestemmelsen. Derudover 

anføres det nu specifikt, at foreningen kan varetage sit formål gennem uddelin-

ger. Begge justeringer skyldes skattehensyn.   

 § 43 ændres i sin helhed (Bestemmelsen var tidligere en hjemmel til at varetage 

opkrævning til den eksterne Vandsektorens Teknologiudviklingsfond). Med den 

nye formulering i stk. 1-4 gives der mulighed for at etablere ”aktiviteter med sær-

skilt regnskab” med det formål at varetage en eller flere opgaver, der falder in-

denfor foreningens formål og virke. Stk. 5 giver mulighed for at opkræve eller lave 

opgaver for andre juridiske personer og er lavet som til erstatning for den nuvæ-

rende bestemmelse, der er begrænset til muligheden for at opkræve til VTUF.  

 I forbindelse med udnyttelsen af vedtægtens mulighed for at oprette aktiviteter 

med særskilt regnskab, sker den nærmere beskrivelse i et selvstændigt sidedo-

kument. Til brug for oprettelse af VUDP er der derfor udarbejdet et særskilt side-
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dokument ” Sidedokument: Vandsektorens Udviklings- og Demonstrationspro-

gram”, der beskriver ordningen nærmere. Dermed kan ordningen ændres, erstat-

tes, suppleres osv. ved ændring af sidedokumentet frem for ved vedtægtsæn-

dringer. 

 VTUF er specifikt nævnt i forretningsordenen for DANVAs generalforsamlinger. 

Derfor er forretningsordenen ændret, således at VTUF er skrevet ud, og samtidig 

er sidedokumenter skrevet ind.  

 

 

Dirigenten spurgte, om nogle havde spørgsmål. 

 

Hans-Martin Friis Møller, direktør i Kalundborg Forsyning mente, at det er meget 

beklageligt, at VUDP bliver en frivillig ordning. 

- Det er ærgerligt, for det vil skabe et A og et B hold, og mit forslag er, at vi skal 

diskutere og undersøge endnu en gang, om vi kan lave en fælles ordning. Hvis 

ordningen bliver frivillig, skal der være en bagatelgrænse. Det nytter ikke noget 

at sætte et stort apparat igang, hvis vi kun får 100.000 kr. til at lave udvikling. 

Jeg foreslår, at vi undersøger, om der kan etableres en fælles solidarisk fond, 

hvor alle betaler et fast bidrag gennem kontingentet, sagde Hans-Martin Friis 

Møller. 

 

Ole Bechmand fra Ishøj Forsyning bad bestyrelsen om at uddybe § 3.3. i sidedo-

kumentet om supplerende bidrag til VUDP. Han spurgte, hvad årsagen er. 

 

Jan Hvidtfeldt Andersen svarede, at nogle måske ønsker at skyde mere ind, og at 

den mulighed skal være åben. Motivationen må være op til den enkelte gavegiver.  

 

Lars Therkildsen svarede, at den frivillige ordning selvfølgelig har en svaghed, hvis 

ingen vil betale. Men fra bestyrelsens side har det været magtpåliggende at lægge 

det frivilligt op. Det ville være for håndfast at diktere og opkræve beløb over kontin-

gentet.  

- Vi håber på stor interesse for at støtte forsknings- og udviklingsprojekter, som 

skal komme hele branchen til gode. Bestyrelsen mener, det er bedst at starte 

VUDP op på denne måde og se, hvordan det kommer til at fungere. Vi synes, 

vi skal sætte ordningen i gang og se, hvad virkeligheden viser. Hvis der ikke 

kommer tilstrækkelig funding, kan det måske senere blive nødvendigt at 

tvangsudskrive en opkrævning via kontingentet, sagde formanden. 

 

Hans-Martin Friis Møller gik igen på talerstolen og sagde, at hans bekymring går 

på, om der skabes tilstrækkelig forskning og udvikling, og om man taber det mo-

mentum, der blev skabt med VTU-Fonden, som har lavet et supergodt stykke ar-

bejde og sat mange projekter i gang.  
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- Jeg hæfter mig ved, at der i vedtægterne står, at bestyrelsen KAN etablere en 

fond, og det kan vi tage op på en senere generalforsamling. Men DANVA har 

en ambitiøs strategi med ønske om at fordoble eksporten og skabe 4000 ar-

bejdspladser, og det opnår man altså ikke ved at være uambitiøs, sagde han. 

 

Lars Therkildsen svarede: 

- Jeg tror, vi kan finde hinanden i det kompromis. Vi må håbe, at VUDP kommer 

op at flyve. Ellers må vi tage det op igen på næste generalforsamling. Jeg vil 

gerne benytte lejligheden til at holde en lille salgstale for indbetaling af tilskud: 

”The sky is the limit”. 

 

Der var ikke flere, der ønskede ordet. 

Dirigenten gjorde opmærksom på, at forslaget kræver 4/5 flertal.  

 

Vedtægtsændringer mv. blev herefter enstemmigt godkendt med ikrafttrædelse 

den 26. maj 2016. 

5 Fastsættelse af kontingent via portionspris og kontingentpris  

Carl-Emil Larsen fremlagde bestyrelsens forslag til kontingent til DANVA for 2017, 

som er samme satser som i år. DANVAs økonomi skal hvile i sig selv.   

 

Portionspris for stemmeberettigede medlemmer: 

Prisen på 1. portion pr. kontingentfunktion fra 1. januar 2017 er uændret kr. 5.000.  

Prisen for efterfølgende portioner fra 1. januar 2017 er uændret kr. 6.750. 

 

Kontingentpris for ikke stemmeberettigede medlemmer: 

Firmaer, kommuner og institutioner: Prisen pr. medlemskab fra 1. januar 2017 er 

uændret kr. 12.500. 

Enkeltpersoner: Prisen pr. medlemskab fra 1. januar 2017 er uændret kr. 750. 

 

Forslaget blev enstemmigt godkendt. 

6 Formel etablering af og fastsættelse af indbetaling til Vandsektorens Udvik-
lings- og Demonstrationsprogram  

Carl-Emil Larsen oplyste, at etablering af ”VUDP” sker med henblik på at sikre en 

uafbrudt understøttelse af sektorens teknologiudvikling indenfor rammerne af den 

reviderede vandsektorlov og de politiske udmeldinger. 

Han oplyste bl.a. at VUDP bidrag fastsættes uafhængigt af kontingent for medlem-

skab af DANVA og ud fra objektive og ikke-medlemsafhængige kriterier. 
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Det blev indstillet til generalforsamlingens godkendelse at fastsætte det frivillige  

bidrag til VUDP 2017 som 1,1 øre pr. kubikmeter afregnet vand for et bidragende 

vandselskab indenfor hver af følgende kategorier:  

 Indvinding og/eller behandling af vand 

 Distribution af ledningsført vand 

 Transport af spildevand 

 Behandling af spildevand 

 

Carl-Emil Larsen oplyste, at hvis bidraget fastsættes til 1,1 øre som forslået, vil den 

samlede indbetaling blive ca. 10,5 mio. kr. hvis alle DANVA-medlemmer deltager. 

 

Følgende procedure for indbetaling blev indstillet til godkendelse: 

 Der anvendes samme vandmængder som til kontingentopkrævningen for 

2017. 

 Brev udsendes til alle stemmeberettigede medlemmer december 2016. 

 Medlemmer der ikke ønsker at bidrage, skal give DANVA meddelelse her-

om indenfor en rimelig frist. Hvis ikke DANVA modtager besked, betragtes 

det som ønske om at bidrage til VUDP. 

 DANVA sender faktura vedr. frivilligt bidrag til VUDP i januar 2017. 

 

Dirigenten spurgte, om nogle havde spørgsmål eller kommentarer. 

 

Hans-Martin Friis Møller gik på talerstolen og sagde, at han sidste år havde bedt 

om et større beløb end 1 øre pr. kubikmeter til teknologiudvikling, og han kunne 

konstatere, at han havde fået 0,1 øre. 

- Men lad os se, om det kan flyve, sagde han.  

 

Lars Therkildsen svarede, at 0,1 øre ikke lyder af meget, men at kommentaren skal 

ses som udtryk for Hans-Martins lyst til at innovere og udvikle branchen. 

 

Formanden foreslog, at indbetalingen til VUDP på 1,1 øre sættes på dagsordenen 

til regionalmøderne i september for at diskutere med medlemmerne, om det er det 

rigtige niveau, og hvilke perspektiver, de ser på området.   

 

Herefter blev forslag til etablering og indbetaling til VUDP enstemmigt godkendt.  

7 DANVA strategi 2016 - 2020  

Carl-Emil Larsen præsenterede bestyrelsens forslag til DANVA strategi 2016–2020 

med fire indsatsområder: 

 Teknologi 

 Ydelser 

 Markeder 

 Selskaber 
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Visionen er: Rent vand til Danmark og verden. 

Missionen er at forene, forstærke og fortælle om vandbranchen. 

 

Carl-Emil Larsen sagde, at DANVA har taget lederskab for Vandvisionen, men ikke 

skal tage ejerskab til alle spørgsmål i vandbranchen.  

Han understregede, at IWA kongressen i København 2020 bliver et godt udstil-

lingsvindue for dansk vandteknologi.  

Vandselskaberne er vækstmotorer i lokalområderne og har en væsentlig rolle i den 

cirkulære økonomi.  

Vandsektoren skal tænke globalt, men agere lokalt.  

 

Strategien kan læses her: http://www.e-pages.dk/danva/190/  

 

Dirigenten spurgte, om nogle havde spørgsmål eller kommentarer. 

 

Hans-Martin Friis Møller roste både processen og det færdige resultat og glæder 

sig til at medvirke til at føre strategien ud i livet. Det er vigtigt med rekruttering og 

udsyn – at tænke globalt og handle lokalt – og at fortælle de gode historier. Han 

opfordrede også til at tænde lyset i øjnene hos skoleklasser, så der er nogle at  

rekruttere af. Det bør der mere strategisk fokus på, mente han.  

 

John Hartvig Mølgård, direktør i Provas, roste også strategien. Han opfordrede til 

at få ejerne og Kommuners Landsforening med ind i arbejdet. De skal anerkende, 

at vandbranchen er en spydspids.   

 

Anders Bækgaard, direktør i VandCenter Syd, ønskede også tillykke med strategi-

en og opfordrede til at gøre FN’s bæredygtighedsmål til en ledetråd for vandsel-

skabernes arbejde. Danmark skal implementere alle mål, og der skal være rent 

vand til alle.  

- Der er stadig 60.-70.000 mennesker i det åbne land, som ikke har en ordentlig 

drikkevandskvalitet. Mikrobiologien er der nogenlunde styr på, men der er fx 

problemer med pesticider, og vandet i enkeltforsyningerne overholder ikke 

drikkevandskvalitetskravene. Det er IKKE et privat anliggende, men et offentligt 

anliggende. Vi har gjort rigtig meget for at forbedre spildevandsforholdene i det 

åbne land. Er miljøet vigtigere end sundhed for mennesker? spurgte han.   

 

Lars Therkildsen takkede for kommentarer og især de rosende ord.  

- Med strategien har vi lagt en kurs og farten for det skib, der skal sejle de næste 

fire år, men der vil komme forandringer undervejs, og vi skal hele tiden tage 

bestik af situationen og være skarpe på at prioritere. Der er nogle opmærk-

somhedspunkter og rammevilkår, vi skal drøfte undervejs. Det er vigtigt med 

forventningsafstemning med medlemmerne og enighed om, hvilken vej vi skal 

http://www.e-pages.dk/danva/190/
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sejle. Med strategien har vi lagt rammerne, men de skal udfyldes sammen med 

jer medlemmer, sagde formanden.  

 

 

Herefter blev forslaget til DANVA strategi 2016-2020 enstemmigt godkendt.  

 

8 Eventuelt  

Ingen ønskede at få ordet, og dirigenten takkede for god ro og orden og hævede 

generalforsamlingen.   

 

 

 

 

 

 

Referatet er godkendt af dirigent Klavs Gravesen. 
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