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Til alle DANVA medlemmer 

DATO: 20. december 2017 
kbj/CEL 

 

 

Sammenhold om vand styrker det gode liv 

Kære medlem af DANVA 

Julemåneden og dens budskab appellerer til det gode liv og understøtter familiers sam-
menhold. December giver mig derfor anledning til at reflektere over vores virke i vandfor-
eningen det seneste år, og hvordan vi i vandsektoren agerer for at være stærke og frem-
synede. Sammenholdet i medlemskredsen er selve grundlaget for, at vi kan være robuste i 
dialogen med lovgiver, regulator og samfund, hvorved det er muligt at sikre en vandfor-
valtning, der bidrager til at give danskerne et godt liv. 

Det er gået stærkt siden vandsektorloven trådte i kraft for snart otte år siden. Vandselska-
berne blev selvstændige, fik nye konstruktioner, og mange tog nye folk ind fra det private 
erhvervsliv til blandt andet at lede organisationerne. Siden har vandsektoren arbejdet sig 
frem fra en tilbagetrukket tilværelse som et hjørne i kommunerne til i dag at være synlige i 
lokalsamfund, medier og en del af den øverste politiske dagsorden på Christiansborg. 
Nogle steder har medlemmer kastet sig ud i den nye udfordring fra det højeste vandtårn, 
mens andre har valgt en lidt lavere flyvehøjde. Begge strategier er velegnende, fordi de ta-
ger udgangspunkt i den lokale virkelighed, som hvert vandselskab er en del af.  

DANVA bestræber sig på at yde sit ypperste for hvert enkelt medlem uanset placeringen i 
luftrummet, og fællesskabets interesser har til enhver tid højeste prioritet. Medlemmernes 
indsats er helt afgørende for folkesundhed, miljøbeskyttelse og værn mod oversvømmel-
ser. Vandselskaberne sikrer danskerne det gode liv. Det belyser vi i 2018 med det gen-
nemgående tema, ”Kunderne i centrum”.  

Samfundet bevæger sig stadig mere i en retning, hvor individet søger større indflydelse på 
egne beslutninger i tilværelsen, hvilket nogle gange kan være på bekostning af hensynet til 
fællesskabets bedste. Individuelle løsninger kommer ganske enkelt til at fylde mere i frem-
tiden. Da vandselskaberne afspejler det omgivende samfund, så vil den tendens også vise 
sig i vandsektoren. Kunderne vil kræve stadig mere særbehandling og bekvemmelighed. 
Internt i DANVA-regi ser vi også vandselskabernes individuelle, lokale vilkår blive tydeli-
gere italesat i forhold til det oplevede, fælles medansvar for foreningen, der skal balancere 
med den service, DANVAs sekretariat yder. 

DANVA har inden for de eksisterende rammer siden 2010 bevæget sig i lyntempo i omstil-
lingen fra at være en teknisk forening til at blive en moderne, politisk interesseorganisation 
med det faglige som bærende fundament. DANVA indsamler data fra medlemmerne til 
brug for statistikker og analyser, der både anvendes til performancebenchmarking samt til 
argumentation i forbindelse med tiltag fra regering og styrelser. Det er helt åbenbart, at 
sammenholdet er afgørende for, at vandsektoren er en stærk stemme for at give vandsel-
skaberne de højeste frihedsgrader til gavn for arbejdet for kunderne og vækst i lokalområ-
der. 
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Den 16. januar 2018 når vi en afgørende milepæl i foreningen. Her afsiger Østre Landsret 
nemlig dom i den store skattesag. Vi håber på, at de fem dommere kommer os i møde på 
en måde, der kan skabe afklaring. Det har været åbenlyst også under hovedforhandlin-
gerne i retten, at der er brug for en anden model til værdiansættelse end den, SKAT be-
nytter sig af, men hvad udfaldet bliver, det må vi altså vente med at vide til det nye år. 

Vi har i 2017 arbejdet med vandkvalitet både i forhold til grundvandsbeskyttelse og drikke-
vand i husinstallationer. Drikkevandet sættes stadig mere under pres med argumenter om, 
at hvert enkelt stof kan være uskadeligt i mere eller mindre tænkte doser. DANVA har det 
princip, at vi forfægter de politisk valgte grænseværdier og lader Sundhedsstyrelsen om at 
vurdere risici. Men der er ingen tvivl om, at debatten, om et stof er mere eller mindre far-
ligt, også kommer til at fylde i 2018. 

Vi arbejder i 2018 også videre med at få løst udfordringerne omkring bl.a. vejbidrag og re-
guleringsmæssige uhensigtsmæssigheder, der er med til at stække vandselskabernes ud-
foldelsesmuligheder og mange steder anstrenger forholdet mellem ledelsen og ejeren. 

DANVA har det seneste år været på besøg hos hvert medlem. Initiativet har været en stor 
succes, hvor medlemmerne har været glade for den direkte dialog om deres individuelle 
behov. Der er på møderne givet udtryk for overvejende tilfredshed med interessevareta-
gelsen både på det politiske og reguleringsmæssige niveau, hvor året har budt på udfor-
dringer med flere store lovpakker og skattesagen. Enkelte medlemmer er ikke helt tilfredse 
med alle elementer af DANVAs virke, hvilket vi selvfølgelig forsøger at gøre noget ved. 

En af hovedkonklusionerne fra medlemsdialogen er erkendelsen af, at uden sammenholdet 
i DANVA, så ville det være umuligt at opnå resultater. Data fra medlemsmøderne bliver be-
arbejdet og er en del af grundlaget for de prioriteringer, som DANVA foretager med de 
fremtidige indsatser.  

I 2018 sætter vi i DANVA som nævnt fokus på kunden. Det gør vi for at finde ud af, hvad 
det er, kunderne forventer af vandselskaberne i fremtiden. Er det stadig flere individuelle 
løsninger, der står øverst på dagsordenen ude i hjemmene f.eks. efterspørgsel på regn-
vand til tøjvask og toiletskyl i boligen eller renseløsninger på matriklen? Det er vandselska-
berne, der har kontakten til slutbrugerne, men den viden, som DANVA kan indsamle fra 
kunderne, kan være med til at give en pejling af, hvordan DANVA bedst støtter vandsel-
skaberne i at agere i fremtiden. Det er også kundernes ønsker og behov, der giver politisk 
lydhørhed. 

Medlemmerne samarbejder på kryds og tværs i både formelle og uformelle synergier. Der 
er en åben og uegennyttig udveksling af viden. Vandselskaberne hjælper hinanden til hele 
tiden at opnå stadig bedre resultater med at levere deres kerneydelser. Sådan skal det 
også være fremover. 

DANVAs medlemmer sikrer det gode liv for danskerne gennem understøttelsen af folke-
sund, beskyttelse af miljøet og opbygningen af værn mod oversvømmelse. Kvaliteten af 
indsatsen, der er rygraden i samfundets infrastruktur, kræver et stærkt sammenhold om 
vand. 

Glædelig jul og godt nytår. 

 

Med venlig hilsen 

 
Carl-Emil Larsen 

DANVA 
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