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1. FORMÅL 

Med det formål at forene og forstærke vandselskaber for at fremme, udvikle og demonstrere 

vandteknologi og en effektiv vandsektor etablerer Bestyrelsen Vandsektorens Udviklings- og 

Demonstrationsprogram (”VUDP”). 

VUDP etableres som en aktivitet med særskilt regnskab i henhold til vedtægternes § 43.  

VUDP udbyder, driver og overvåger udviklingsprojekter, bidrager gennem uddelinger til 

finansiering af sådanne projekter og står for offentliggørelse af resultater, 

erfaringsudveksling mv.  

Projekterne skal bidrage til kobling mellem vandselskaberne, forskningsverdenen, industrien 

og rådgivende virksomheder med særligt henblik på at understøtte innovation i 

vandsektoren og eksport af vandteknologi. 

Der skal være fokus på projekter, der kan videreudvikle vandselskaberne imod højere grad af 

bæredygtighed, kvalitet, forsyningssikkerhed og effektivitet. 

2. REGNSKABSMÆSSIG ADSKILLELSE 

VUDP er en aktivitet, der drives regnskabsmæssigt adskilt fra DANVAs øvrige aktiviteter. 

3. VUDPS VIRKE  

3.1 Deltagelse i VUDP sker gennem betaling af et bidrag, som fastsættes af DANVAs 

generalforsamling (”VUDP-bidraget”). Det kræver ikke medlemskab af DANVA at deltage i 

VUDP, og indbetaling til VUDP er frivillig også for DANVAs medlemmer. Det enkelte 

vandselskab beslutter år for år, om det vil bidrage til VUDP. 

3.2 VUDP-bidraget fastsættes af DANVAs generalforsamling uafhængigt af kontingentet for 

medlemskab af DANVA. Fastsættelsen sker ud fra objektive og ikke-medlemsafhængige 

kriterier. 

3.3 De vandselskaber, der indbetaler VUPD-bidrag ("Deltagerne"), kan indbetale supplerende 

bidrag ud over det VUDP-bidrag, der fastsættes af generalforsamlingen, jf. pkt. 3.1. 

3.4 Deltagerne får ret til efter ansøgning (enkeltvis eller i konsortier) at være projektansøgere, 

der kan modtage uddelinger til at gennemføre projekter, der har til formål at fremme, 

udvikle og demonstrere vandteknologi ("VUDP-projekter"). De vandselskaber/det 

konsortium, der modtager uddeling til at gennemføre et VUDP-projekt, kan vælge at 

inddrage ikke-deltagende vandselskaber og andre aktører i projektet. 



3.5 De overordnede resultater af VUDP-projekter offentliggøres. Deltagerne får derudover 

adgang til mere detaljerede resultater samt til erfaringsudveksling mv. om VUDP-

projekterne.  

3.6 Ved ophør af betaling af VUDP-bidrag har en Deltager, uanset om Deltageren er medlem af 

DANVA eller ej, ikke ret til nogen andel af de midler, der måtte være til stede i VUDP på 

tidspunktet for betalingens ophør. 

4. AFVIKLING AF VUDP 

4.1 Ved en afvikling af VUDP anvendes de resterende midler i VUDP til projekter inden for 

VUDP's område, jf. pkt. 1. Hverken eksisterende eller tidligere Deltagere har noget krav på at 

få udbetalt nogen andel af VUDP’s midler.  

4.2 Pkt. 4.1 finder også anvendelse, hvis DANVAs generalforsamling eller bestyrelse beslutter at 

afvikle VUDP for i stedet at etablere en fond eller lignende til at varetage de aktiviteter, der 

hidtil har været varetaget af VUDP. 

 

Sidedokumentet er godkendt på DANVAs Generalforsamling den 18. maj 2017. 

 


