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Baggrund

 Formålet er at undersøge behovet for at ændre DANVAs

kontingentmodel, og hvorledes den nuværende model i givet fald kan 

ændres. 

 Grundlæggende forudsætning, at DANVAs kontingentmodel 

underbygger sammenhængskraften i foreningen ved, at

– være simpel og transparent

– opleves som en ”retfærdig fordeling” af kontingentet 

 Bestyrelsen ønsker, at der efter den igangværende proces kan 

fastlægges en langtidsholdbar kontingentmodel for DANVA.
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Strukturudvikling og DANVA

 De kendte fusioner betyder et tab i kontingentprovenu på ca. 1.55 

mio. kr. 

 Fusionerne medfører behov for forhøjelse af portionsprisen.

 Den nuværende kontingentstruktur er ikke robust ved fusioner.

 Kontingentstrukturen har løbende været til debat de seneste år.

2015 2016 2017

DIN Forsyning KLAR FORS A/S Samn Forsyning 

NOVAFOS
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Analyser mv. fra kontingentudvalget

 Invitation til indledende indmeldinger til arbejdet – januar 2017.

 Hvad gør andre foreninger:

– I alle foreninger er medlemmernes indflydelse afhængig af 

kontingentbetalingen.

– I alle foreninger reduceres de store medlemmers indflydelse og i 

alle foreninger - undtagen KL - gives der en eller anden form for 

rabat til de store medlemmer.

– 2 principielle modeller:

• Grundbeløb og en eller flere lineære fordelinger.

• Kontingenttrappe evt. med stigende trinbredde.



Analyser mv. fra Kontingentudvalget

 Ressourcetræk samt levering af ressourcer og kompetencer

– 97 DANVA medlemmer, når medlemmerne samles i ”koncernstruktur”.

– 8 største har 23% indflydelse.

– 8 største står for mellem 3 og 11 % af medlemshenvendelserne af 

juridisk/økonomisk karakter.

– ca. 39 % af deltagerne i DANVAs task forces kommer fra de 8 største 

medlemmer.
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Grundlæggende principper - 1

 Kontingentstrukturen skal baseres på en så simpel model som 

muligt.

 Grundlaget for kontingentudskrivningen skal fortsat være debiterede 

vandmængder.

 Medlemsvirksomhederne skal fortsat oplyse vandmængder inden for 

alle de kategorier, de arbejder med.

 DANVAs kontingentstruktur skal gøres mere robust over for de 

fusioner, der foregår og antageligt vil foregå i fremtiden.



Grundlæggende principper - 2

 Det samlede kontingent skal fortsat dække de grundydelser, som 

kontingentet dækker i dag som fx lobbyarbejde, brancheanalyser og 

medlemsservice. Yderligere services som kurser, benchmarking og 

konsulentydelser kan tilkøbes og finansieres således ikke af kontingentet.

 Man skal ikke kunne vælge, hvordan man er organiseret som medlem.

 Der skal være sammenhæng mellem betalt kontingent og indflydelse i 

foreningen.

 Mindretalsbeskyttelse i DANVA håndteres gennem en regel om, at der i 

bestyrelsen kun kan være én repræsentant pr. koncern.
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Forskellige principper for kontingent

 Lige betaling pr. m3 –

kontingenttrappe

 Lige betaling pr. medlem.

 Kontingent fordelt på 

valggrupper. 

 Kontingent fordelt på fast del 

og variabel del.

 Nuværende model.

 Tilpasning af nuværende model.



Lige betaling pr. m3-Kontingenttrappe

 Trinbredde 200.000 m3.

 1 portion pr trin.

 Inkl. kendte fusioner.

 2017 data.

 Fuldstændig robust ift. fusioner.



Lige betaling pr. m3-Kontingenttrappe



Lige betaling pr. medlem

 DANVA medlemskab kr. 

216.500.

 Én stemme til hver 

medlemsvirksomhed.

 Ikke fusionsrobust. En fusion 

medfører kontingentstigning for 

andre medlemmer.



Kontingent fordelt i valggrupper

 Kompliceret kontingentmodel.

 Kræver jævnlig tilpasning.

 Ikke fusionsrobust: Fusioner kræver 

tilpasning af definition og fordeling af 

kontingentet mellem valggrupperne, 

hvis  forskydninger i kontingentet 

skal undgås. 

 Valg gennem valggrupper svækker 

bestyrelsens mandat 



Kontingent fordelt på fast og variabel 
del
 35% af kontingentet fordelt 

ligeligt mellem de 97 

medlemmer.

 Resterende kontingent fordelt 

efter kontingenttrappe.

– Trinbredde 200.000 m3

– 1 portion pr. trin.

 Inkl. kendte fusioner.

 2017 data.

 Delvist robust ift. fusioner.



Kontingent fordelt på fast og variabel 
del



Nuværende kontingentmodel

 Varierende trinbredde.

 Varierende antal portioner pr. 

trin.

 Inkl. kendte fusioner.

 2017 data.

 Ikke robust ift. fusioner.



Nuværende kontingentmodel



Forsimpling af den nuværende model

 En forenklingsmulighed er at basere kontingentberegningerne på én 

samlet vandmængde ved, at vandmængderne for alle funktioner 

medlemmet varetager adderes. 

 Trappekonstruktionen kan fjernes og erstattes med et eller flere øre-

beløb pr. m3- afhængig af evt. indflydelsesbegrænsning og størrelsen 

heraf. 

 Ørebeløb og grænsen for, hvornår de enkelte beløb anvendes (m3-

grænse) fastlægges af generalforsamlingen efter bestyrelsens 

indstilling.

 Sammenhængen mellem indflydelse og kontingent kan ske ved, at 

der gives fx 1 stemme pr. betalt kr. 1000,- i kontingent. 



Forsimpling af den nuværende model

 Ved at begrænse store medlemsvirksomheders indflydelse mere eller 

mindre gøres modellen omvendt mere eller mindre robust overfor 

fusioner. 



DA ÆNDRINGER I KONTINGENTMODELLEN KAN BETYDE 

STORE ÆNDRINGER I KONTINGENTBETALINGEN FOR DET 

ENKELTE MEDLEM BØR OVERVEJELSER OM INDFASNING 

INDGÅ I DRØFTELSERNE.
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Den videre proces

 Principielle drøftelser på regionalmøder primo sep. 2017

 Forslag til ny kontingentmodel sendes i høring sep./okt. 2017*

 Vedtægter og tilhørende sidedokumenter udarbejdes okt./nov. 2017*

 Vedtægter og tilhørende sidedokumenter sendes i høring i 

medlemskredsen*

 Bestyrelsesmøde den 1. december 2017 

 Eventuel ekstraordinær generalforsamling 24./25. januar 2018*

 Eventuel ekstraordinær generalforsamling den 8. marts 2018*

 Generalforsamling og valg til DANVAs bestyrelse den 24. maj 2018 

 *Kun i tilfælde af beslutning om at indføre en ny kontingentmodel



VANDSEKTORENS 
SKATTESAG



Skattesagen - status

 Retssagen

– Vandsektoren stævnede staten september 2014

– Hovedforhandlingerne i Østre Landsret er sat til medio november 2017

– 1. rapport fra syns- og skønsmand affødte tillægsspørgsmål

– 2. rapport forventes primo september 2017

 Forligstanker

– I alles interesse med et retsligt forlig, og den første rapport sætter staten under pres

– SKMs svar på vandsektorens skriftlige opfordring til forlig var, at man ville afvente syn-

og skønsmandens 2. rapport



Skattesagen - status

 Forligstanker; undersøgelsen af berostillede sager

– I håb om at der kommer reelle forhandlinger om et retsligt forlig, vil vi 

sammen med advokaterne fra KR og Danske Vandværker, DV, få et overblik 

over de skatteretlige problemstillinger, der måtte være i de berostillede sager.

– Fristen for besvarelsen af udsendte spørgeskema er 06.09.2017

 Omkostningsdækning ved at gøre brug af domstole og klagesystem

– DANVA sekretariatet er opmærksom på nye regler, der giver 

godtgørelsesmuligheder for omkostninger i skattesager.

– DANVA vil informere nærmere



Skattesagen - status

 Analysen om skatteforholdene i vandsektoren lavet af SKM og EKFM

– Ministermøde i februar 2017: Enige om, at der skabt en rodebutik

– DANVA og DV gav skriftlig kritik i marts

– I juli fik vi aktindsigt i embedsmændenes afrapportering til politikerne 

– DANVA respons i den nære fremtid:

• Fordrejet billede

• Urigtige og/eller

• Uhensigtsmæssige løsningsforslag



AKTUELLE EMNER
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Desphenyl-chloridazon sagen



Hvad er desphenyl-chloridazon

 Nedbrydningsprodukt fra chloridazon (Alicep, Pyramin , Expander)

 Godkendt fra 1963 – 1997, brugt som ukrudtsmiddel i roer, rødbeder og løg

 Moderstoffet har været med i GRUMO indtil 2003 – stort set ingen fund på ca. 4500 analyser. 

 Ingen i DK har (stort set) analyseret for nedbrydningsprodukterne (der er to – se nedenfor).

 Er med i regionernes pakke for jord- og grundvandsforurening i hvert fald fra 2016 (nedbrydningsprodukterne er 

nævnt tidligere, men optræder ikke på listen). Fund i Tyskland i 2008-2009

 Fund af både moderstof og nedbrydningsprodukter ved punktkilder i DK i 2016 (maskinstationer, fyldpladser, 

roemarker….)

 Fund af nedbrydningsprodukter i grundvandet – ikke moderstoffet.

 Den kan muligvis renses med tvangsiltning med f.eks. brintoverilte , men der kan være noget med 

nedbrydningsprodukterne 



Desphenyl-chloridazon i 
drikkevandsforsyningen
 Fund i Odense ab vandværk og i boringer

 Fund hos DIN Forsyning og SK Forsyning i boringer 

 Ingen fund ab Vandværk i Aarhus

 Ingen fund ab vandværker hos HOFOR – meget få og små fund på 

boringsniveau.

 Høje koncentrationer i normalt beskyttede vandforekomster –

vandtype C og D – altså typer der normalt ikke er specielt sårbare 

for forurening fra overfladen og har lavt indhold af nitrat.

 Flere er i gang med at analysere enten ab vandværk og/eller i 

boringer



Fremadrettet
Vandpanelmøde med Miljøstyrelsen

 Chloridazon og nedbrydningsprodukter skal med i den obligatoriske 

pesticidpakke.

 Bedre sammenhæng mellem regioner og Miljøstyrelse i forhold til 

viden om nye stoffer

 Aktualiserer Pesticidstrategien og vandkvalitetsbekendtgørelsen

 Vi anbefaler dialog med myndigheden og gennemgang af mulige 

forureningskilder i indvindingsoplande med henblik på analyse

 I vil blive holdt løbende orienteret

 Mere viden



Inddrivelse



Inddrivelse – politisk aftale

 Overtagelse af inddrivelsesopgaver

– Forsyninger kan overtage flere inddrivelsesopgaver på sigt

– SKM vil invitere til diskussion om modeller herfor i E2017 – og dernæst skal en lovproces i 

gang  effekt om måske 1½ - 2 år

– Lydhørhed for at private aktører evt. kan være en del af løsningen

 Afskrivning og kompensation

– Afskrivning af en ”mindre del” af gældsposter overgivet til SKAT før 19.11.2015; for alle 

forsyningsarter vil der kunne være tale om 300.000 fordringer med en nominel værdi på 79 

mio. kr. svarende til en kursværdi på 23 mio. kr.  forventer start på drøftelser E2017



Inddrivelse: ICI og Energistyrelsen

 Klargøring til ”onboarding” på et nyt inddrivelsessystem

– ICI i SKM arbejder på, at et nyt inddrivelsessystem skal iværksættes i etaper og være fuld 

funktionsdygtig ultimo 2018/primo 2019.

– Aktuelt forsøger ICI at tilpasse systemet til virkeligheden, hvorfor de har bedt samtlige 

offentlige fordringshaver om at give oplysninger om anvendte debitorsystemer

– DANVA støtter dette

 Ændring af BL og VFL

– Lukke for vandforsyning pga restancer til koncernforbunden spildevandsforsyning

– Fastholder presset på ENS – men seneste melding kan gøre os lidt bekymrede



Inddrivelse: Øvrige 
aktiviteter
 Nedsættelse af en faglig backing gruppe i DANVA 

regi med deltagelse af vandselskaber; primært 

ift arbejdet med virkeliggørelsen af juni-forliget

– Interesserede forsyninger er velkomne til at 

kontakte Susanne Vangsgård

 Uformelt netværk med Dansk Affaldsforening, 

Dansk Fjernvarme, Dansk Energi, Danske 

Inkassoadvokater og Dansk Inkasso 

Brancheforening samt Dansk Erhverv



DANVAs persondataaktiviteter



DANVAs persondataaktiviteter

 Ny version af den danske persondatalov træder i kraft maj 2018. 

DANVA har indsendt høringssvar på Justitsministeriet lovforslag 

"Udkast til forslag til databeskyttelsesloven" fra den 7. juli 2017

 Følg med på DANVAs persondatasite, hvor vi har samlet input i 

relation til DANVAs arbejde med persondataforordningen

 Ca. 15 forsyninger har indledt et fælles kortlægningsarbejde, i 

DANVA regi, med henblik på at hjælpe hinanden på vej henimod at 

understøtte persondataforordningen

 DANVA yder konsulentindsats i forbindelse med vores medlemmers 

kortlægning af deres persondataflow

https://www.danva.dk/holdninger/hoeringssvar/hoeringssvar-2017/databeskyttelseslov/
https://www.danva.dk/viden/persondata/
https://www.danva.dk/viden/persondata/kommende-arrangementer-om-persondataret/
https://www.danva.dk/viden/persondata/konsulentbistand-til-medlemmers-persondatakortlaegning/


DANVAs persondataaktiviteter

 DANVA udgav den 29. marts 2017 sin vejledning nr. 100 med titlen 

”Vejledning om persondata for vandselskaber”

 DANVA påtænker at udgive nogle vejledninger/aftaler/erklæringer fra 

efteråret 2017 og frem til persondataforordningen træder i kraft den 

25. maj 2018. DANVAs kortlægningsgruppe har fokus på at 

identificere hvilke dokumenter, der bør udarbejdes i DANVA regi

 DANVA udbyder også i 2017 kurser på persondataområdet

 DANVA bistår forsyningerne ved at afholde 

persondataworkshops/temadage/møder frem til 2018. Der er afholdt 

én persondataworkshop i nov. 2016 med Dansk Fjernvarme

https://www.danva.dk/publikationer/vejledninger-og-rapporter/vejledning-nr-100-vejledning-om-persondata-for-vandselskaber/
https://www.danva.dk/arrangementer/jura-oekonomi-ledelse-og-kommunikation/persondataret-2017-jylland/


Drikkevandsbekendtgørelsen



Ny drikkevandskontrol -
hovedpunkter
 Kontrollen flyttes til forbrugerens taphane (kimtal v. 37 °C udgår sammen med en del af de øvrige miljøfremmede stoffer)

 Omfanget af kontrol mellem boring og taphane er ikke længere lovfastsat

 Ingen analyse- eller vandkvalitetskrav til enkeltvandforsyninger og vandværker som leverer mindre end 10 m3/dag. 

 Individuelle kontrolprogrammer  på parameterniveau, ingen ”pakker”.

 Ved overskridelser på taphanen skal forsyningen dokumentere, at problemet ikke er deres – herefter er det en sag mellem 

kommune og forbruger (måske må vi bruge andre analysemetoder end akkrediterede laboratorieprøver)

 Særlige regler for offentlige bygninger

Ud

Ud
Ud

Ny



Ny drikkevandskontrol -
uklarheder
 Hvordan udpeges prøvetagningsstederne?

 Hvordan dokumenteres kvaliteten i indgang ejendom?

 Hvordan håndteres overskridelser på ejendomsniveau?

 Hvad er egentlig analyseprogrammet, og hvad er 

vandforsyningens pligter overfor myndigheden og overfor 

husejer?

 Hvilken dokumentation skal myndigheden have for at 

acceptere et program?

 Må vi bruge andre analysemetoder end akkrediterede analyser?

 Hvad menes med driftprogrammer?



DANVAs hovedpointer

 Forbrugersikkerheden forringes

 Der skal fastholdes en lovmæssig minimumskontrol for at dokumentere vandkvaliteten på vejen til forbrugeren

 Ansvar og ejerskab bør følges ad – vi ejer ikke husinstallationerne og bør derfor ikke have ansvaret.

 På linie med DV og KL

Fremsat

– I høringssvar til vandkvalitetsbekendtgørelse

– I høringssvar til bygningsreglementet

– Ved flere møder på sagsbehandler og ledelsesniveau i styrelsen.

Medlemsinddragelse

– Især vandkvalitetsnetværket har gjort et kæmpe stykke arbejde og er holdt løbende orienteret

– Interessentworkshop med kommuner, forskere, vandselskaber for at præsentere vore bekymringer for styrelsen.

– Konference om ændringerne den 18. september med deltagelse af Miljøstyrelsen



NIS-direktivet



Klagesagen over de økonomiske rammer



Klagesagen

 Forsyningssekretariatet har i juni engageret Kammeradvokaten

 Tidsplan:  

– Svarskrift fra Forsyningssekretariatet den 31. juli 2017.

– Replik fra DANVA den 18. september 2017.

– Duplik fra Forsyningssekretariatet den 9. oktober 2017.

– Materialesamling fra parterne den 16. oktober 2017.

– Sammenfattende processkrift den 30. oktober 2017.

– Mundtlig forhandling.



Klagesagen

 Niveauet for finansielle omkostninger modsvarer ikke de 

fremadrettede forpligtelser, selvom disse er følger af investeringer før 

lovændringen (renter og garantiprovision). 

 Forsyningssekretariatet: 

– de skal bruge 2013-2015. 

– henvisning til tillæggene ifm. igangsatte investeringer og 

supplerende investeringstillæg.

 Afgift til Forsyningssekretariatet, hvor beløbet fra 2015 er indregnet 

på trods af indførelsen af en ny beregningsmodel fra 2016.



Klagesagen

 Forsyningssekretariatets anvendelse af effektiviseringskrav beregnet 

via benchmarkingen på hele omkostningsbasen 

 Forsyningssekretariatet:

– de skal stille krav til tillæg inkl. miljø- og servicemål og særlige 

omkostninger.

 For de mest effektive selskaber ses bort fra benchmarkmodellen. Disse 

selskaber får i stedet krav ud fra FADO 2015. 

 Forsyningssekretariatet:

– ikke baseret på benchmarkingen. 

– behov for at nedbringe rammen til et retvisende niveau. 



Klagesagen

 Forsyningssekretariatets beregning af perioden, hvori 

effektiviseringspotentialet skal indhentes.

 Forsyningssekretariatet:

– de mener ikke, at der er en direkte sammenhæng mellem 

fordelingen af omkostninger og fordelingen af 

effektiviseringspotentialer 

– de skal ikke vurdere, hvor potentialerne ligger.



Klagesagen

 Nye miljø- og servicemål fra 2016 indgår som ineffektivitet i 

Forsyningssekretariatets beregninger.

 Forsyningssekretariatet:

– har erkendt, at der er tale om en fejl.

– alle selskaber, der er påvirket af denne fejl, vil modtage en korrigeret 

afgørelse i løbet af efteråret 2017

 Forsyningssekretariatets korrektion for ikke anvendt tillæg 2013.

 Forsyningssekretariatet:

– de skal foretage korrektionen.



Inflationskorrektion



Generelt effektiviseringskrav

 Stigning fra 0,91% til 1,77 %

Undergrupper Vægt 2016 

NP23: Bygge og anlæg 70 pct. 2,22 %

NP23: Markedsmæssig økonomi 30 pct. 0,72 %

Vægtet gennemsnit (𝟎,𝟕∙𝟐,𝟐𝟐+𝟎,𝟑∙𝟎,𝟕𝟐) 100 pct. 1,77 %



Prisudvikling



Prisfremskrivning af 
indtægtsrammerne

Antal år i 
indtægtsramme 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038

Prisloft 2015 1 100% X

Prisloft 2016 1 100% X

Ramme Nr. 1 1 100% X

Ramme Nr. 2 2 20% 20% 20% 20% 20% X

Ramme Nr. 3 2 20% 20% 20% 20% 20% X

Ramme Nr. 4 4 20% 20% 20% 20% 20% X

Ramme Nr. 5 4 20% 20% 20% 20% 20% X

Ramme Nr. 6 4 20% 20% 20% 20% 20% X

Ramme Nr. 7 4 20% 20% 20% 20% 20% X

Vægt 1,4 1,8 1,8 1,6 1,2 1,2 0,8 1,6 0,8 0,8 0,8 1,6 0,8 0,8 0,8 1,6 0,8 0,8 0,8 0,8

Antal år i 
indtægtsramme 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038

Prisloft 2015 1 100% X

Prisloft 2016 1 100% X

Ramme Nr. 1 1 100% X

Ramme Nr. 2 2 25% 75% X

Ramme Nr. 3 2 50% 50% X

Ramme Nr. 4 4 12,5% 12,5% 37,5% 37,5% X

Ramme Nr. 5 4 25% 25% 25% 25% X

Ramme Nr. 6 4 25% 25% 25% 25% X

Ramme Nr. 7 4 25% 25% 25% 25% X

Vægt 1 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Vægtning Periode for prisudvikling

X Tidspunkt for udmelding af prisudvikling

Påvirket indtægtsramme drikkevand

Påvirket indtægtsramme spildevand



Prisfremskrivning af 
indtægtsrammerne

Antal år i 
indtægtsramme 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038

Prisloft 2015 1 100% X

Prisloft 2016 1 100% X

Ramme Nr. 1 2 100% X

Ramme Nr. 2 2 20% 20% 20% 20% 20% X

Ramme Nr. 3 2 20% 20% 20% 20% 20% X

Ramme Nr. 4 4 20% 20% 20% 20% 20% X

Ramme Nr. 5 4 20% 20% 20% 20% 20% X

Ramme Nr. 6 4 20% 20% 20% 20% 20% X

Ramme Nr. 7 4 20% 20% 20% 20% 20% X

Vægt 1,4 1,4 2,8 0,8 1,6 1,2 1,2 0,8 1,6 0,8 0,8 0,8 1,6 0,8 0,8 0,8 1,6 0,8 0,8 0,8 0,8

Antal år i 
indtægtsramme 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038

Prisloft 2015 1 100% X

Prisloft 2016 1 100% X

Ramme Nr. 1 2 100% X

Ramme Nr. 2 2 50% 50% X

Ramme Nr. 3 2 50% 50% X

Ramme Nr. 4 4 12,5% 12,5% 37,5% 37,5% X

Ramme Nr. 5 4 25% 25% 25% 25% X

Ramme Nr. 6 4 25% 25% 25% 25% X

Ramme Nr. 7 4 25% 25% 25% 25% X

Vægt 1 1 2 1 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Vægtning Periode for prisudvikling

X Tidspunkt for udmelding af prisudvikling

Påvirket indtægtsramme drikkevand

Påvirket indtægtsramme spildevand



Likviditetsklemmen



Likviditetsklemmen

 Problemstilling:

 Tillæg ledning i indtægtsramme: 75 mio. kr. / 75 år = 1 mio. kr./år

 Afdrag ledning: 75 mio. kr. / 40 år = 1,9 mio. kr./år

 Forskel: 900.000 kr./år



Likviditetsklemmen

 Konsekvenser:

 Nye aktiviteter/forbedret service (fx klimasikring) presser 

selskabernes økonomi - Store anlægsprojekter risikerer at gå i stå. 

Minimum et stort klimasikringsprojekt sat i stå.

 Tiltag:

 DANVA har foreslået indregningsperiode i indtægtsramme på max 40 

år

 Møder med departementer og orientering af ministre (EFKM og 

MFVM). EFKM har inkluderet problemstillingen i analyse af 

investeringer i vandsektoren. 



Forsyningsstrategiens analyser



Forsyningsstrategiens analyser

 Behov for skærpelse af det kommunale og statslige tilsyn

 Behov for opdatering og harmonisering af udledningstilladelser på 

spildevandsområdet

 Behov for harmonisering af kvalitetssikring for drikkevandsselskaber, og 

indførsel af kvalitetssikring i spildevandsselskaber

 Vurdering af mest teknisk og samfundsøkonomisk hensigtsmæssige 

serviceniveauer for vand på terræn 

OG

 Faktiske niveau for forsyningssikkerhed for spildevands- og 

drikkevandsområdet samt klimatilpasning

 Det samfundsøkonomisk hensigtsmæssige niveau for forsyningssikkerhed

 EFKMs investeringsanalyse

Alle analyser afsluttet primo 2018, politisk proces fra marts 2018
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