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FORORD

Nye bestyrelser og fokus på værdier
I vores årlige beretning gør vi status over DANVAs fortid og lægger planer for vores fæl
les fremtid. Denne ene gang om året gør vi regnebrættet op og holder vi vejret lidt, mens vi 
både tænker tilbage og ser frem, samtidig med, at vi mærker en snert af forgængeligheden 
og et lille vemodigt sug over, at det hele går så ustyrligt hurtigt.

Jeg har f.eks. en klar fornemmelse af, at 

det ikke er ret lang tid siden, vi udgav 

DANVAs årsberetning sidst. Det føles 

ikke som et helt år. Det er det selvfølgelig, 

men der er stor forskel på den oplevede tid 

og så den reelle.

At det føles så relativt kort tid siden, skyl-

des nok, at vandsagen fylder stadig mere i 

både vores egen og samfundets bevidsthed. 

Det hele går stadig hurtigere for vanddags-

ordenen, hvor de store emner konstant 

trænger sig på for at blive håndteret. Tiden 

føles lang, når man keder sig, den tilstand 

kender vi ikke til i DANVA.

Overordnet set har der været mange 

vandpolitiske infights, der har gjort tiden alt 

andet end langtrukken. Oven på vedtagelsen 

af den reviderede vandsektorlov i 2016, har 

2017 været præget af lovens udmøntning. Og 

selvom vi arbejder med det klare formål at 

levere rent drikkevand, en sikker afledning 

af spildevand og at opbygge værn mod over-

svømmelser, så er det mesten dels jura, penge 

og økonomi, der fylder de tekniske emner, 

som ligger i udmøntningen. DANVAs indsats 

med bekendtgørelserne har i den forbindelse 

betydet, at medlemmerne samlet set er blevet 

sparet for milliarder.

Vand er det gode liv
I DANVA lægger vi vægt på at understrege 

den menneskelige og miljømæssige værdi 

af medlemmernes arbejde. Vandselskaberne 

giver danskerne det gode liv. Det er en succes, 

at vi i Danmark har øje for, at forening gør 

stærk, at vandforsyning er bedst, når den har 

en demokratisk forankring, der har evnen 

til sikre langsigtet planlægning til gavn for 

den enkelte kunde.

Facit på den ligning er det samme internt i 

DANVA. Sammenholdet om en fælles indsats 

i medlemskredsen er selve grundlaget for, at 

vi kan være robuste i dialogen med lovgiver 

DANVA. Foreningen er stærk, fordi den rum-

mer små og store vandselskaber. Det giver 

tyngde i forhandlingerne med politikere, 

embedsmænd og andre, samtidig med at 

det sikrer den højeste faglighed.

Vandsektorloven trådte i kraft for snart 

otte år. Siden har vandopgaven arbejdet sig 

frem fra en tilbagetrukket tilværelse som et 

hjørne i kommunerne til i dag at være synlig 

Af Lars Therkildsen, formand i DANVA.

og regulator og dermed sikre vandforvalt-

ning på højeste niveau. Det giver medlem-

merne den størst mulige handlefrihed til 

gavn for den enkelte slutbruger.

I forbindelse med DANVAs nye, langtids-

sikrede kontingentstruktur, der blev ved-

taget med overvældende flertal sidst i det 

gamle år, har vi fået skabt et endnu mere 

solidt grundlag for sammenhængskraften i 

 Det er positivt 
at opleve, at vi har 

en ekstrem stærk 
sammenhængskraft 

i DANVA, så vi kan 
føre vores argu-

menter frem med 
tyngde til gavn for 

vandselskaberne  
og deres kunder.”
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i lokalsamfund, medier og en del af den øver-

ste politiske dagsorden på Christiansborg.

Nogle steder har medlemmer kastet sig 

ud i den nye udfordring fra det højeste vand-

tårn, mens andre har valgt en lidt lavere fly-

vehøjde. Det gælder bl.a. inden for teknolo-

giudvikling. Begge strategier er velegnende, 

fordi hvert vandselskab tager udgangspunkt 

i sin egen lokale virkelighed, som kan se vidt 

forskellig ud fra naboforsyningen. 

DANVA bestræber sig på at yde sit ypper-

ste for hvert enkelt medlem uanset placerin-

gen i luftrummet, og fællesskabets interesser 

har til enhver tid højeste prioritet. 

Skattesagen uden afklaring
16. januar nåede vi en afgørende milepæl i 

foreningen. Her afsagde Landsretten nem-

lig dom i den store skattesag. Vi håbede på, 

at de fem dommere kom os i møde på en 

måde, der kunne skabe afklaring. Det har 

været åbenlyst også under processen i ret-

ten, at der er brug for en anden model til 

værdiansættelse end den, SKAT benytter 

sig af, men udfaldet blev desværre ikke den 

afklaring, vi havde ønsket. Det betød, at vi 

ankede sagen til Højesteret.

Det betød samtidig en fornyet presse-

mæssig bevågenhed og politisk interesse. 

DANVA har som følge deraf haft et frugtbart 

opfølgningsmøde med skatteministeren og 

forsyningsministeren. Resultatet blev en 

aftale om at stræbe efter at afsøge en politisk 

løsning på sagen.

DANVA havde 20. februar sammen med 

Danske Vandværker møde med skattemi-

nister, Karsten Lauritzen og forsyningsmi-

nister, Lars Christian Lilleholt. Formålet 

med mødet var at afklare det politiske spor 

i skattesagen.

Ministre ind i sagen
På grund af, at den har været behandlet i 

mange år, at den har været gennem både et 

politisk og et juridisk spor, samt at den har 

været genstand for granskning i både Forsy-

ningsministeriet og Skatteministeriet, er der 

efterhånden dynget så mange argumenter 

oven i sagsakterne, hvor nogle er blevet mere 

rigtige end andre. Der var derfor brug for 

sammen med ministrene at trække vejret og 

få konsensus om, at vandsektorloven ikke 

har til formål at give højere takster, men at 

SKATs ageren alt andet lige medfører forhø-

jelser af priser for mange kunder.

DANVA er begejstret for den velvilje, som 

de to ministre lagde frem på mødet og har 

det klare indtryk, at de om muligt har til 

hensigt at være med til at løse problemet.

Næste skridt i retning af at danne grund-

lag for en politisk løsning på sagen er alle-

rede i gang. Processen går nu ud på at få skabt 

rammer for en række møder/workshops 

med deltagelse af vandsektorens interne 

og eksterne eksperter samt relevante em-

bedsmænd fra centraladministrationen. De 

første møder blev afholdt i marts.

DANVA har til brug for arbejdet behov for 

flere detaljerede oplysninger fra medlem-

merne, hvilket vi vender tilbage til.

DANVA har til brug for dokumentation 

mod Skatteministeriets påstand om, at 

vandselskaberne blot kan lånefinansiere 

sig ud af problemstillingen fået udarbejdet 

en analyse, der modsiger dette. Analysen 

viser også, at man skal være opmærksom på 

hvor stor belåning, man har. Niveauet i f.eks. 

Ørsted ligger på 30 procent, hvilket også er 

gennemsnittet for en lang række erhverv.  

Kvalitet af drikkevand
Vi har i 2017 også arbejdet med vandkvalitet 

både i forhold til grundvandsbeskyttelse 

og drikkevand i husinstallationer. Drikke-

vandet sættes stadig mere under pres med 

argumenter om, at hvert enkelt stof kan være 

uskadeligt i mere eller mindre tænkte doser. 

FORORD

UDVALGTE TAL
SAMLET EKSPORT AF  
VANDTEKNOLOGI 2016:

MIA. KR.

STIGNING I EKSPORTEN AF  
VANDLØSNINGER: 2014-2016:

PROCENT

IFØLGE DAMVAD VIL EN FORDOBLING  
AF VANDEKSPORTEN SKABE YDERLIGERE:

JOB FREM MOD 2025

DANVAS BESTYRELSE, MAJ 2016. Fra venstre på side 4: Jan Hvidtfeldt Andersen, Halsnæs Forsyning. Albert Pedersen, Nyborg Forsyning og Service. 
Preben Olesen, DIN Forsyning. Gitte Guldberg, Morsø Forsyning. Leif Knudsen, VandCenter Syd. Lars Therkildsen, HOFOR, (formand). Jens Bastrup, 
Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S.
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FORORD

DANVA har det princip, at vi forfægter de 

politisk valgte grænseværdier og lader Sty-

relsen for Patientsikkerhed om at vurdere 

risici. Men der er ingen tvivl om, at debat-

ten om, et stof kan være mere eller mindre 

farligt, også kommer til at fylde i 2018.

EU’s persondataforordning træder i kraft 

den 25. maj 2018 og har konsekvenser for 

både DANVA og vandselskaberne, der skal 

kortlægge og beskrive persondatahåndte-

ringen, lave databehandleraftaler og doku-

mentere efterlevelse af loven. DANVA er i 

fuld gang med arbejdet og samler erfaringer 

med forordningen i et materiale, der kan 

hentes på DANVAs hjemmeside.

Vi arbejder i 2018 også videre med at få 

løst udfordringerne omkring bl.a. vejbidrag, 

inddrivelse af restancer og regulatoriske 

uhensigtsmæssigheder, der er med til at 

stække vand- og spilde-vandsselskabernes 

udfoldelsesmuligheder.

Kunderne i centrum
DANVA har i øvrigt besluttet at have et gen-

nemgående tema gennem 2018, som hed-

der: ”Kunderne i centrum”. Det gør vi for 

at arbejde målrettet med bevidstheden om, 

at både DANVAs og medlemmernes arbejde 

i sidste ende har til formål at gavne dan-

skerne og understøtte det gode liv. Temaet 

vil komme til udtryk på forskellig vis.

Vi havde kommunalvalg i november. 

Håndteringen af vand er som nævnt 

grundlaget for det gode liv og vigtig for 

samfundet. Vand var derfor et naturligt 

tema i valgkampen til kommunalvalget. 

Nu er byrådene på plads, de nye politisk 

valgte medlemmer af vandselskaberne er 

fundet, så er det tid til at udmønte de gode 

intentioner fra valgkampen. DANVA byder 

de nye bestyrelses medlemmer i vandselska-

berne velkommen og er klar med at tilbyde 

bestyrelserne både kurser og et kodeks til 

god selskabsledelse.

Valg til DANVAs bestyrelse
En naturlig konsekvens af, at der kommer 

nye ansigter i bestyrelseslokalet hos vores 

medlemmer er, at der også skal ske en delvis 

udskiftning i DANVAs egen bestyrelse. Det 

sker i forbindelse med DANVA Årsmøde i 

Kolding på generalforsamlingen 24. maj. 

Jeg vil gerne opfordre til, at så mange som 

muligt overvejer muligheden af at stille op og 

være med til at sikre det betydningsfulde ar-

bejde med fortsat udvikling af vandsektoren.

Der er en særlig side på DANVAs hjem-

meside, som omhandler bestyrelsesvalget. 

Her er der også en vejledning til, hvordan 

man melder sit kandidatur.

Tilbage er bare at sige tak til medlem-

mer og samarbejdspartnere for den store 

opbakning til arbejdet i DANVA det forgange 

år. Det er ingen sag at være formand for en 

forening, som nyder så stor respekt og som 

er den væsentligste spiller i vandsektoren.

2018 bliver travlt
Jeg vil gerne takke sekretariatets ansatte for 

den store indsats, der altid er båret af den 

højeste professionelle faglighed. Kede jer, det 

kommer I aldrig til at opleve, heller ikke i 

2018  i hvert fald ikke i arbejdstiden. Jeg ser 

ind i endnu et travlt vandår, hvor en løsning 

på skattesagen, spildevandsselskabernes 

investeringer og beskyttelse af vores grund-

vand igen bliver nogle af de største opgaver. 

Det er positivt at opleve, at vi har en eks-

trem stærk sammenhængskraft i DANVA, 

så vi kan føre vores argumenter frem med 

tyngde til gavn for vandselskaberne og deres 

kunder.

Sammenholdet er selve grundlaget for 

vores resultater.  

RESTANCER PÅ VAND I 2015 TIL INDDRIVELSE HOS SKAT:

 MIO. KR.

AF EN HUSTANDS SAMLEDE FORBRUG GÅR

PROCENT TIL BETALING FOR VAND  
OG SPILDEVAND

Fra venstre på side 5: Carsten Nystrup, NOVAFOS. Ango Winther, Aarhus Vand (næstformand). Ole Glahn, Kalundborg Forsyning. Ole Steensberg  
Øgelund, Vand og Affald, Svendborg. Daniel Nyboe Andersen, Aalborg Forsyning. Morten Slotved, Hørsholm Vand. Peder Hvejsel, TREFOR og  
Fredericia Spildevand og Energi. (Kim Harreskov mangler på billedet).
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FORENING

DANVA regionalmøder om medlemmers 

VALUE FOR MONEY
D ANVAs fem regionalmøder, der 

blev afholdt 4.-6. september, havde 

blandt andet foreningens styrker, 

sammenhængskraft og en ny kontingent-

struktur som omdrejningspunkt. DANVAs 

resultater med varetagelse af vandselska-

bernes interesser, der har en værdi af mil-

liarder af kroner, blev også fremlagt.

Value for money er vigtig for DANVAs 

medlemmer. Værdien af foreningens ar-

bejde skal kunne afspejles på deres bund-

linje og understøtte sektorens bredde og 

styrke. Det er konklusionen efter møderne 

i Aalborg, Viborg, Odense, Ringsted og 

København, hvor formænd for vandsel-

skaberne og deres direktører mødte op til 

et program, der havde både overordnede, 

principielle, politiske sektoremner og 

specifikke foreningsmæssige punkter på 

dagsordenen.

Ud over kontingentet var emnerne på 

regionalmøderne også skattesagen, grund-

vandsbeskyttelse, inddrivelse, tilslutnings-

bidrag, vejbidrag, hospitalsspildevand, 

branchekampagner, terrorsikring, blød-

gøring og elektroniske målere. 

VANDBRANCHEN 
SER FREM
Landets eksperter inden for drikkevand, 
spildevand og klimatilpasning havde et 
par inspirerende dage i Aarhus, da Dansk 
Vand Konference løb af stablen med 500 
deltagere. I åbningssessionen var der  
fokus på forebyggelse af arbejdsulykker.

KONTINGENTET får ny struktur
Den 18. december 2017 vedtog en ekstraordinær general
forsamling en ny kontingentstruktur for DANVA. Den nye 
struktur træder i kraft den 31. december 2018 og får dermed 
virkning for kontingenterne i 2019 og fremefter. 

D ANVAs kontingentstruktur vil også 

efter ændringen være baseret på 

medlemmets vandmængde inden 

for hver af de fire funktioner: 1) Indvinding 

og/eller behandling af vand, 2) Distribu-

tion af ledningsført vand, 3) Transport af 

spildevand og 4) Behandling af spildevand. 

Som hidtil konverteres vandmængden 

til et portionsantal for hver funktion via en 

kontingenttrappe, hvorefter der betales den 

af generalforsamlingen fastsatte portions-

pris for portionerne sammen med eventu-

elle andre betalinger, generalforsamlingen 

har truffet beslutning om.

Trinbredden ændres 
Ændringerne i kontingentstrukturen sker 

ved en justering af kontingenttrappen fra 

trin 16 og opefter. Trinbredden ændres fra 

de nuværende 1.200.000 m

3

 til 1.050.000 

m

3

 i 2021. Da der vil være tale om en trinvis 

implementering, vil der for hvert af årene 

frem til 2021 være en ny kontingenttrappe. 

Konkret betyder det, at eksempelvis trin 

16, der i det nuværende kontingent går fra 

3.240.001 m

3

 til 4.440.000 m

3

 , i 2019 vil gå 

fra 3.240.001 m

3

 til 4.390.000 m

3

 og til sidst 

i 2021 fra 3.240.001 m

3

 til 4.290.000 m

3

 . 

Som noget nyt er det også indført, at kon-

tingentreduktioner som følger af fusioner/

strukturomlægninger/omorganiseringer 

o. lign. indfases over en 4-årig periode. I 

perioden betales således henholdsvis 75 %, 

50 % og 25 % af reduktionen ved siden af 

det almindelige kontingent. Samtidig er 

der indført en særlig indberetningspligt 

for sådanne medlemmer med henblik på 

at sikre de nødvendige oplysninger til kon-

tingentberegningerne. 
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FORENING

V andbranchen har en kedelig rekord sammen med affalds-
sektoren. Vi er den branche, hvor der er flest arbejdsulykker. 
Det må vi gøre noget ved”, sagde DANVAs direktør Carl-Emil 

Larsen. DANVA havde inviteret en QHES-manager fra Arla til at 
fortælle om erfaringer med forebyggelse af arbejdsulykker. 

”Det er vigtigt, at ledelsen går forrest og er synlig, og at medar-
bejderne hele tiden overvejer, hvordan sikkerheden kan forbedres 
– både for sig selv og kollegaerne,” sagde Annemarie Bachmann. 
Hun understregede, at indsatsen nytter. Sygefraværet er gået ned, 
og Arla har vundet Arbejdsmiljøprisen to gange (i 2010 og 2015).

Vand på dagsordenen til valget
DANVA har i år lavet materiale med gode argumenter til politikerne, 
så vand kom højt på dagsordenen til KV17. DANVA kan med en ny 
rapport dokumentere, at vand skaber vækst. Carl-Emil Larsen 

præsenterede rapporten ’Vandselskabernes bidrag til lokal ud-
vikling’, og der er bidrag til både byudvikling, erhvervsudvikling, 
innovation og udvikling af intelligente, bæredygtige og effektive 
vandløsninger. Rapporten kan downloades på danva.dk. DANVAs 
direktør gennemgik også nøgletal fra den nye rapport ”Vand i tal”. 
Vandforbruget er nu nede på 104 liter pr. person pr. døgn, og vandet 
koster kun ca. 6 øre pr. liter, hvilket svarer til en udgift på ca. 5500 
kr. for en gennemsnitshusstand. 

”Vandtabet er også faldet yderligere og er nu nede på 7,6 % i 
gennemsnit. Det er kun Holland, der er bedre end Danmark i det 
internationale lækage-indeks,” fortalte Carl-Emil Larsen.

Katrine Rafn og Rasmus Boes fra Miljøstyrelsen gav et overblik 
over aktuelle sager i forhold til klimatilpasning, grundvandsbeskyt-
telse, drikkevandbekendtgørelsen og MUDP. 

D en 21. juni var en mærkedag i Vand-

huset. Tovholdere og kontaktperso-

ner mødtes til samtaler om, hvad 

der fungerer godt i netværkene og lavede 

brainstorm på ønsker til fremtiden. 

Deltagerne fremhævede det store en-

gagement hos de aktive i netværkene og 

den værdifulde erfaringsudveksling om 

faglige emner og udfordringer. Der blev 

efterspurgt en ny IT platform til vidende-

ling og overblik over aktiviteter fx med en 

årsberetning. Det er vigtigt med formidling 

fx artikler til DANSKVAND eller hjemme-

side, temadage eller oplæg på Dansk Vand 

Konference. 

Det nyeste netværk handler om GIS og 

Geodata, og No Dig Infra og Fletværk er 

også nye netværk.  

Næste store event er netværks seminar 

i Vandhuset. 

 
DANVAs netværk er altid åbne for 
nye medlemmer. Kontakt Helle 

Kayerød på hkr@danva.dk

5 ÅRS FØDSELSDAG 
for DANVAs netværk

DANVA PÅ FOLKEMØDE MED  
MINISTER OG BONDERØV

I panelet var ud over repræsentanter fra 

forsyningerne også Frank Erichsen, der 

er bedre kendt som Bonderøven fra DR1.  

Direktør for Bornholms Forsyning, Rasmus 
S. Christensen og Kalundborg Forsynings 
direktør, Hans-Martin Friis Møller diskuterede 
decentral vandforsyningsstruktur med Frank 
Erichsen, kendt som Bonderøven fra DR1.

D ANVA gjorde for femte år i træk 

vand synligt på Folkemødet 15-17.

juni. I år skete det i et fælles forsy-

ningstelt med Dansk Affaldsforening og 

Dansk Fjernvarme samt samarbejde om 

vandevents med medlemmerne fra Fors, 

BIOFOS, Kalundborg Forsyning og Born-

holms Forsyning. De vandrelaterede ar-

rangementer indeholdt både skole-

undervisning, politiske debatter og events 

til forsyningskunder.

BIOFOS introducerede 24 engagerede 

elever fra 6.a. på Kongeskærskolen i Allinge 

for besøgstjenesten, KloakLab for, Skole-

eleverne fik indblik i naturvidenskabens 

verden med afsæt i renseprocesser. 

Repræsentanter fra landbrug, folketings-

medlem, Kirsten Brosbøl, Fors; BIOFOS og 

DANVA debatterede udbringning af slam 

og udnyttelse af ressourcer.

DANVA, Dansk Fjernvarme og Dansk 

Affaldsforening havde inviteret energi-, 

forsynings- og klimaminister, Lars Chri-

stian Lilleholt til debat-quiz om forsyninger 

i demokratisk ejerskab.

Lørdag 17. juni var der i samarbejde mel-

lem DANVA, Fors, Bornholms Forsyning 

og Kalundborg Forsyning paneldebat om 

henholdsvis decentral vandforsynings-

struktur og flaskevand kontra hanevand. 

2018  ÅRSBERETNING 7



FORENING

KODEKS for 
godselskabsledelse

Det er glædeligt, at DANVA lægger 

vægt på mange af de anbefalinger, 

der fremgår af regeringens Forsy-

ningsstrategi og Statens ejerskabspolitik. 

Der er et stort potentiale for effektivisering 

i forsyningssektorerne, som kan føre til 

Kommentar til kodeks for 
god selskabsledelse fra Lars 
Chr. Lilleholt, energi, for
synings og klimaminister

Stor ros til kodeks for god selskabsledelse
Der var en bred enighed blandt de omkring 80 deltagere ved en konference i DGIbyen den  
13. juni: ”Kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber” kom godt fra start.

Ved konferencens indledning præ-

senterede direktør i DANVA Carl-

Emil Larsen anbefalingerne, og 

afdelingschef i Energi- Forsynings- og 

Klimaministeriet Dorte Nøhr Anderen 

udtrykte stor begejstring for kodekset. Hun 

roste DANVA og vandselskaberne for at 

være en foregangsforsyningssektor. Men 

særligt inden for armlængdeprincippet 

havde ministeriet gerne set, at kodekset 

var gået længere.

Det ligger i  
kommunernes  
og KLs DNA, at 
selvfølgelig er 
der masser af  
kompetencer  
i kommunal-
bestyrelses  - 
med lemmer”, 
sagde Laila  
Kildesgaard.

”Man kan sige armslængde sikrer, at be-

styrelsen handler ud fra, hvad der tjener sel-

skabet bedst og ikke får det mudret sammen 

med andre hensyn. Dermed sikrer man det 

klare fokus på, hvordan drives forsyningssel-

skabet mest effektivt til gavn for de kunder, 

selskabet har”.

Masser af kompetencer i 
kommunalbestyrelser
Selvom direktør i KL Laila Kildesgaard 

umiddelbart delte ministeriets begejstring, 

er KL dog også lodret uenig med staten i 

spørgsmå¬let om armslængdeprincippet. 

Lægmandsrepræsentationen i bestyrelserne 

giver forsyningsselskaberne legitimitet, 

mener KL, og kommunalbestyrelsesmed-

lemmerne bringer masser af kompetencer 

med ind i bestyrelserne. Hun gav sin fulde 

opbakning til udarbejdelsen af ejerskabs-

strategier:

”I ejerskabsstrategien har man mulig-

hed for at drive politik, og det er helt legi-

timt, at en kommunalbestyrelse faktisk 

har en interesse i at præge, hvordan et 

selskab indgår i at forme den kom-

mune, man er en del af.”

Ejerskabsstrategi hjælper 
bestyrelse og ledelse

I Aarhus Kommune har ejerskabsstrate-

gien defineret en klar rollefordeling mel-

lem det overordnet økonomiske og det sagligt 

faglige, og den har skabt plads for bestyrelse 

og ledelse i Aarhus Vand, fortalte stadsdirek-

tør i kommunen Niels Højberg.

”Det at skabe respekt omkring bestyrel-

sens arbejde, omkring generalforsamlingens 

autonomi, det at få skabt respekt for både 

direktionen og arbejdet i bestyrelsen er vi 

kommet rigtig langt med”.

Ejerstrategien er helt afgørende
Bestyrelsesformand i Bornholm Forsynings 

bestyrelse Lars Goldschmidt tillagde også 

ejerstrategien en central betydning, og han 

opfordrede bestyrelserne til at være synlige 

i interaktionen med ejeren og tage dialogen 

om selskabets leverancer med kommunen.

”Er det ikke noget ledelsen har fået til op-

gave? Nej, fordi ledelsen har fået en langt 

mere svag position i forhold til borgmester 

og forvaltning i kraft af sin bestyrelse. Jeg kan 

høre, at der nogen i publikum, der sagde: ”der 

er meget stor interaktion mellem selskab og 

forvaltning på mange dimensioner”.

Ja, det er der. Vi skal sørge, at det ikke er 

noget griseri. Fordi der er rigtig mange for-

valtere, der har en klar forestilling om, at de 

i virkeligheden bør køre deres eget selskab. 

Det skal de ikke. Og derfor bør vi have nok 

rygrad til at kunne sige, der er ting, som jeg 

er nødt til at snakke med borgmesteren eller 

kommunaldirektøren om”. 

selskaberne ligger jo netop i bestyrelserne. 

Derfor er det vigtigt, at bestyrelsesmedlem-

merne også vælges på grundlag af doku-

menterede kvalifikationer, kompetencer 

og erfaringer, så bestyrelsen samlet set 

har kompetencerne til at sikre langsigtet 

værdiskabelse for selskabets forbrugere. 

Samtidig er der nødt til at være en vis an-

del af bestyrelsen, som er uafhængige af 

deres ejer, så de kan yde kritisk modspil og 

sikre, at blikket altid er skarpt rettet mod 

forbrugernes interesser.” 

gevinster og besparelser for forbrugerne. 

Det er helt centralt for indhentning af ef-

fektiviseringerne, at der udøves god sel-

skabsledelse i forsyningsselskaberne. For 

at selskaberne kan drives effektivt, er det 

selvfølgelig nødvendigt, at vi har dygtige 

folk til lede dem.

DANVA fremhæver, at man skal vælges 

ud fra erfaringer og kompetencer. Men vi 

skal stille krav til bestyrelsernes sammen-

sætning, for det er store samfundsaktiver 

de forvalter, og den strategiske ledelse af 
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Vand giver lokal  
vækst og velfærd

Resultatet af en undersøgelse blandt vandselskaber slår fast, 
at deres bidrag til udvikling af byer og lokalområder er helt 
fundamentalt. DANVA og konsulentvirksomheden Pluss har 

gennemført undersøgelsen for at se, hvor stor en rolle vandselska-
berne spiller for væksten lokalt.

Resultatet indgik i det materiale, som DANVA tilbød kandidater 
til kommunalvalget i november. Undersøgelsen understreger, at 
vandselskaber er centrale for bosætning og samfundsudvikling 
lokalt, og at de samtidig er åbne laboratorier for private virksom-
heder i samarbejder om nye smarte løsninger til glæde og gavn 
for vandforbrugerne. Den indsats skaber arbejdspladser, og de 
private samarbejdspartnere kan modne løsningerne til at vinde 
eksportandele, hvor vandselskaberne har rollen som reference- og 
demonstrationsanlæg for erhvervsdelegationer.

Tillid til vandselskaberne
”Det er afgørende for levende by- og landsamfund, at der er rent 
vand, rent vandmiljø og sikker håndtering af de stadig større regn-
mængder som følge af klimaforandringerne. Vandselskaberne 
leverer deres ydelser til stabile, lave priser, der udgør 1,3 procent af 
udgiften i en gennemsnitlig dansk husholdning. Til sammenligning 
bruger familier i gennemsnit seks procent af husholdningsbudget-
tet på forsikringer,” siger formand for DANVA, Lars Therkildsen.

Vandforbrugerne har stor tillid til de danske vandselskaber, 
der er førende i verden, hvilket resulterer i høj forsyningssikker-
hed og langsigtede, holdbare indsatser. De unikke løsninger, som 
vandselskaberne udvikler i samarbejde med private virksomheder 
og forskere, sikrer kunderne den billigst mulige og mest effektive 
vandforsyning. Udviklingsarbejdet understøtter lokalsamfun-
denes vækst, velfærd og arbejdspladser og gør dem attraktive for 
erhvervsliv og familier.

Vand er den største udfordring
Ifølge World Economic Forum er udfordringerne med vand den 
væsentligste trussel mod mennesker, miljø og økonomisk stabilitet i 
verden. Danske vandselskaber er i verdensklasse til at håndtere vand, 
hvorfor Danmark også er førende med eksport af vandløsninger. 
Metoder, modeller og systemer udvikles ude i de lokale vandselska-
ber rundt om i landet i samarbejde med producenter og rådgivere 
til glæde for vandkunder, private arbejdspladser og beskæftigelse.

”Vandselskabernes arbejde skaber værdi for samfundet lokalt 
og for hele landet nationalt, men deres løsninger er via eksport 
samtidig indirekte med til internationalt at gøre verden uden for 
Danmarks grænser til et bedre sted at være,” siger Lars Therkildsen.  

FORENING

VUDP forener 
og forstærker 
vandselskaberne

B aggrunden for ændringen af formålsbeskrivelsen er 

bl.a. at samle hele vandbranchen og at sikre, at alle 

vandselskaber får gavn af projekterne og projektre-

sultaterne. Ønsket er, at vandbranchen støtter hinanden og 

holder sammen – store som små – og går forrest sammen. 

Formålsændringen gør vurderingsprocessen af ansøgnin-

gerne mere tydelig og gennemsigtig og sikrer, at uddelinger 

sker efter VUDPs formål. 

Samarbejde med andre aktører i vandbranchen sættes 

fortsat højt og gør vejen fra idé til anvendt produkt kortere. 

Forslag til tilføjelser til VUDPs formål blev fremlagt af 

Michael Brandt, formand for VUDPs vurderingspanel og 

direktør for Fors A/S. Forslaget blev vedtaget på general-

forsamlingen uden bemærkninger. 

På DANVAs generalforsamling 2017 
blev Vandsektorens Udviklings og 
Demonstrationsprograms (VUDPs) 
formålsbeskrivelse behandlet.

Vandselskaberne sikrer folkesundhed, 
skærmer miljøet mod forurening og ska
ber værn mod oversvømmelser. Men deres 
 arbejde understøtter samtidig udmønt
ningen af kommunens strategier for lokal 
vækst og tilflytning.

Det særskilte, frivillige bidrag til VUDP i 2018 
udgør 1,1 øre pr. kubikmeter afregnet vand for et 
bidragende vandselskab indenfor hver af de føl-
gende kategorier:
• Indvinding og/eller behandling af vand
• Distribution af ledningsført vand
• Transport af spildevand
• Behandling af spildevand

FAKTA

2018  ÅRSBERETNING 9



FORENING

HØJT HUMØR 
på DANVAs årsmøde

D ANVA Årsmøde 2017 bød på både 

høj sol og højt humør i hjertet af 

den europæiske kulturhovedstad 

Aarhus. I alt 565 deltog i DANVAs årsmøde, 

som blev afholdt i Musikhuset i Aarhus d. 

18.- 19. maj.

Energi-, forsynings- og klimaminister 

Lars Chr. Lilleholt holdt årsmødetalen og 

kvitterede for det gode samarbejde med 

DANVA og takkede vandselskaberne for 

deres indsats. Vand er vigtigt, men ministe-

ren lagde ikke skjul på, at der nogle gange 

er uenighed om hvilke midler, der skal til 

for at nå målet om høj kvalitet, forsynings-

sikkerhed og lav pris for forbrugerne. 

Energi-, forsynings- og 
klimaminister Lars Chr. 

Lilleholt holdt årsmøde-
talen og kvitterede for 
det gode samarbejde 

med DANVA og tak-
kede vandsel skaberne 

for deres indsats. 

Musikhuset var ramme om Årsmødet 2017.

Som altid var der livlig snak 
og networking blandt træf-
punkterne i Musikhusets 
foyer, hvor middagen om 
aftenen også blev afholdt.

Aarhus borgmester Jacob Bundsgaard 
talte om værdien af vand og det ambitiøse 
mål om, at Aarhus Vand skal være verdens 
bedste vandselskab.

Kordirigent 
Andrea Krüger 

Holm fik hele 
publikum til at 

synge med.
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FORENING

Forsyningsselskabernes strategi indehol-
der 8 forslag til en styrket indsats, der kan 
skabe yderligere effektivitet og vækst i 
sektoren. Brancheforeningerne vil selv el-
ler i samarbejde med stat, kommuner og 
andre interessenter sætte disse arbejder 
i gang i 2017:

1.  Værdisætte den sammenhængskraft, 
der skabes af forsyningssektoren.

2.  Klarlægge nationale og internationale 
erfaringer med forsyninger i kommer-
cielt ejerskab.

3.  Fremlægge bud på, hvordan eksport 
fremmes indenfor hver enkelt forsy-
ningsart.

4.  Udarbejde plan for, hvordan forsynings-
sektoren kan bidrage til dansk realise-
ring af FN´s verdensmål for bæredygtig 
udvikling.

5.  Komme med forslag til ”god selskabs-
førelse i forsyningssektoren”.

6.  Udarbejde forslag til principper for et 
stærkt, uafhængigt tilsyn.

7.  Fremlægge forslag til fremtidig effekti-
visering af de enkelte forsyningsgrene.

8.  Lave system for måling af forsyningernes 
samfundsværdi og deres betydning for 
flere bundlinjer.

8 FORSLAG  
FRA EN FORSYNING I VERDENSKLASSE 

De fem brancheorganisationer DANVA, Dansk Affaldsforening, Dansk Fjernvarme, Danske 
Vandværker og Foreningen af Danske Kraftvarmeværker har udarbejdet en fælles strategi  
kaldet ’Vi forsyner Danmark’. Strategien blev præsenteret i Nationalmuseets historiske festsal 
i København og er et modspil til regeringens udspil til forsyningsstrategi

BUD PÅ EN ALTERNATIV  
FORSYNINGSSTRATEGI

Det demokratiske ejerskab er afgø-

rende for udviklingen af forsynin-

gerne, der er kritisk infrastruktur. 

Den model sættes der spørgsmålstegn ved 

af regeringen, der i sit udspil peger i en an-

den retning. Den smukke sal er valgt for at 

symbolisere, at forsyningssektoren er histo-

risk bærende infrastruktur for det danske 

samfund, lød det indledningsvis fra Lars 

Therkildsen, der er adm. direktør i HOFOR 

og samtidig formand for DANVA. En stor del 

af deltagerne kom fra forsyningssektoren, 

men også fra private aktører er der ønske 

om at bibeholde det kommunale ejerskab.

”Vi har udviklet os på 20 år fra at være en 

lille privat virksomhed, der laver måleudstyr 

til bl.a. fjernvarmesektoren, og til at være 

en virksomhed, der eksporterer for hund-

reder af millioner. Det er sket på skuldrene 

af forsyningssektoren, for uden at samar-

bejde med den og få lov at afprøve og in-

novere i den, var vi aldrig nået hertil, hvor 

vi skaffer store skatteindtægter og arbejds-

pladser til danskerne”, sagde Jesper Daugaard, 

marketingdirektør i Kamstrup, fra taler-

stolen. Mange virksomheder indenfor bl.a. 

energiteknologi er skabt og har vokset sig 

store, fordi de har kunnet bruge de åbne 

kommunale forsyningsselskaber til at øve 

sig på og levere til, lød det fra Uffe Bro, der 

er formand i Dansk Fjernvarme. Danske 

energiteknologiske virksomheder ekspor-

terede i 2015 for op mod 75 mia. kr.

Vi er mere end et regneark
”Det bud, vi præsenterer i dag, er et nødven-

digt modspil til regeringen for at vise, at vi 

ikke ønsker at give køb på det demokratiske 

ejerskab. Vi vil gerne diskutere, hvordan 

vi kan udvikle sektoren, så vi fortsat effek-

tiviserer, og vores ydelser bliver billigere, 

men samtidig sikrer forsyningssikkerheden, 

og at vi lever op til vores forpligtelser. Man 

skal passe på med at se alt som regneark og 

effektivisering, for vi er meget mere end 

det”, sagde Lars Therkildsen. I deres indlæg 

pegede flere oplægsholdere samstemmende 

på, at selskaberne fortsætter frem mod det 

sparemål, der er sat for 2020 på 3 mia. kr.

”Men vi skal passe på ikke at slanke os så 

voldsomt, at vi kun lige kan opfylde vores 

grundforpligtelser. Overskud derudover 

skal tilbage til forbrugerne, eller det skal 

bruges på at skabe et bedre miljø. Men vi 

skal have mulighed for at investere i inno-

vation og udvikling, for kun på den måde 

kan vi blive endnu stærkere”, sagde formand 

for Dansk Affaldsforening, Mads Jakobsen. 

Netop det gav paneldeltager Jens Joel (S) ham 

ret i:

”Alle råber om, at vi har produkter og 

løsninger, der er efterspørgsel på ude i ver-

den. Men en forudsætning er en forsynings-

sektor, der har mulighed for at investere i 

innovation og udvikling, og samtidig er åben 

for at lade private virksomheder afprøve 

deres produkter i samarbejde med dem.”  

Ved præsentationen 
af forsyningssektorens 
alternative strategi 
var Nationalmuseets 
festsal fyldt, og lytter 
man til talerne og 
den generelle snak 
blandt deltagerne, 
virker der til at være 
enighed om, at det 
demokratiske ejerskab 
skal bibeholdes.
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2017
Vi ser på udviklingen i priser på vand, som i gennemsnit er faldet siden 
sidste år. For at få et godt overblik over branchen – og give nye værk-
tøjer til afrapportering – har DANVA lavet et nyt system for benchmarking.

I udlandet er der ros til den danske vandsektor for vores energieffektivitet 
og håndtering af både drikkevand og spildevand. Det giver nye samarbejds-
muligheder. 

Vand er blevet billigere
En dansk gennemsnitsfamilie skal betale under 5.500 

kr. om året for at få leveret friskt, rent og kontrolleret 

drikkevand og samtidig komme af med spildevandet 

og være sikker på, at det renses forsvarligt, inden det ledes 

ud i naturen. Herudover dækker vandprisen også grund-

vandsbeskyttelse og klimatilpasning. 

Prisen for en gennemsnitsfamilie er faldet 1 % i forhold 

til sidste år målt i faste priser.

EN GENNEMSNITLIG HUSSTANDS VANDUDGIFT, 2007-2016 (2016 PRISER)

*  ny opgørelsesmetode 
for vandprisen
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Simpelt gennemsnit baseret på 207 vandforsyninger og 97  spildevandsforsyninger. Prisen er incl. moms og afgifter.

Den gennemsnitlige vandpris er i forhold til sidste år steget fra 65,72 kr./m3 svarende til en stigning på 1,84 %.

Den gennemsnitlige vandpris for 2017 baseret på samme vandforbrug som i 2016 er 68,70 kr./m3 for en gennemsnitsfami-
lie, 77,30 kr./m3 for en enlig og 61,63 kr./m3 for en børnefamilie.

GENNEMSNITLIG VANDPRIS  
BASERET PÅ FORBRUG, 2016, KR./M3

• En liter vand koster i 
gennem snit 6,7 øre

• Vandforbruget i de 
danske husholdninger er 
i gennemsnit 104 liter pr. 
person pr. Døgn

• Drikkevandsselskabernes 
faktiske driftsudgifter er i 
gennemsnit 4,34 kr. pr. m3,  
og de gennemførte inve-
steringer er 6,00 kr. pr. m3

• Spildevandsselskabernes 
faktiske driftsudgifter er 
i gennemsnit 10,59 kr. pr. 
m3, og de gennemførte 
investeringer er 21,11 kr. 
pr. m3 

 (Data 2016)

NØGLETAL

75,26 
kr./m3

ENLIG 
(50 M3/ÅR)

60,04 
kr./m3

FAMILIE 
MED 3 BØRN
170 M3/ÅR)

66,93 
kr./m3

GNS. FAMILE 
(2,15 PERSON)
(81,49 M3/ÅR)

Data fra statistikbanken.dk/FU51 – data fra 2014 og 2015, løbende priser. Eksemplet dækker en familie 
med 2 voksne med et eller flere hjemmeboende børn med et årlig forbrug på 420.950 kr.

EN HUSSTANDS ÅRLIGE FORBRUG  
– UDVALGTE KATEGORIER

1,3 % 

af familiens årlige forbrug, 
hvilket er mindre end omkost-
ningerne til f.eks. telefoner, 
varme og elektricitet.

En families udgift til rent 
drikkevand og afled ning 

og rensning af spildevand 
udgør kun ca. 

OKONOMI

Land eller 
Region

Procent af 
forsyningerne med  

i undersøgelsen Data år

Antal 
selskaber i 

undersøgelsen Median ILI
% af selskaber 
med ILI>= 2%

Holland 100% 2015 10 0,6 0%
Danmark 22% 2014 37 0,7 3%
Flanderen 100% 2014 7 1,0 14%
Tyskland 0,7% 2011 44 1,0 25%
Østrig 0,9% 2007/2011 50 1,0 36%
Australien 93% 2014/2015 65 1,1 21%
England/Wales 35% 2011/2012 9 1,7 22%
Georgia (USA) 100% 2011 107 1,8 44%
Nord Amerika 0,5% 2011 25 2,4 64%
Portugal 11% 2013/2015 14 2,6 57%
Canada 100% 2003/2014 33 2,7 67%
Kroatien 15% 2005/2014 23 4,5 80%

DANSKE VAND SELSKABER 
SPILDER IKKE VANDET

Sammenligning af drikkevandselskaber i højindkomstlande foretaget af leakssuite.com,  
viser at danske drikkevandselskaber værner om og lykkes med at mindske vandtabet på 
drikkevand. Blandt de 12 højindkomstlande er danske vandselskaber næstbedst.
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M ed en bred aftale i Folketinget den 8. juni 2017 er der nu 
politisk enighed om, at kommunalt ejede forsyninger på 
sigt kan overtage flere inddrivelsesopgaver, ligesom visse 

gældsposter mod kompensation ekstraordinært afskrives. De kom-
munale forsyninger skal, indtil aftalen bliver udmøntet, fortsætte ind-
drivelsen efter gældende praksis med effektive opkrævningsprocesser.

DANVA har igennem flere år kæmpet for, at vandselskaberne 
skal kunne vælge selv at inddrive restancer. Derfor er det en sejr for 
vandselskaberne, at samtlige partier i juni 2017 indgik en politisk 
aftale, der styrker den offentlige inddrivelse generelt, og at de kom-
munale forsyninger eksplicit er omfattet af aftalen.

Overtage inddrivelsesopgaver og private aktørers rolle
Med aftalen er der politisk enighed om, at kommuner og forsynings-
selskaber på sigt skal kunne overtage flere inddrivelsesopgaver; uden 

at det dog endnu er fastlagt hvilke eller under hvilke forudsætninger. 
Skatteministeriet oplyser, at man vil indlede drøftelser om mulige 
modeller med KL og forsyningsselskaberne, sidstnævnte forventeligt 
repræsenteret af DANVA. Aftalen giver også politisk opbakning til, 
at private aktører i fremtiden skal kunne inddrages, når gæld til det 
offentlige skal inddrives. Også her forestår der drøftelser af model-
ler ud fra, hvad der er økonomisk rentabelt, forretningsmæssigt 
muligt, fornuftigt og retssikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Omfanget af kompensation for 
afskreven gæld
Gældsposterne, der er overgivet til 
SKAT før 19. november 2015, skal 
ifølge aftalen afskrives, og 
fordringshaverne, bl.a. 

Aftale om at forsyningerne kan overtage flere inddrivelsesopgaver

V andsektorloven har til hensigt at 

sikre forbrugerne lavest mulige 

priser og vandselskaberne de bedst 

mulige rammer. Men alt andet lige medfø-

rer den eksisterende skatteværdiansættelse 

fortsat, at vandprisen ifølge Skatteministe-

riet over tid stiger med 36 mia. kr. Loven 

mangler nemlig retningslinjer for 

beskatningen af vandselskaber. 

Det var grunden til, at vandsek-

toren anlagde sag mod Skatte-

ministeriet. 16. januar afsagde 

Østre Landsret dom, der 

dog ikke gav den ønskede 

afklaring på problemet. 

Derfor ankes sagen nu 

til Højesteret.

DANVA og Dan-

ske Vandværker har 

kæmpet for sagen på 

vegne af vandkun-

derne siden 2011:

”Alene SKATs egne 

beregninger doku-

menterer, at de politi-

ske intentioner med vandsektorloven om 

lavest mulige priser ikke efterleves af SKAT. 

Det er lovsjusk, som vi på vegne af dansker-

nes pengepung ønsker at rette op på. Skat-

telovgivningen er aldrig blevet udformet og 

implementeret, som det var ønsket og beslut-

tet af forligskredsen bag vandsektorloven. 

Konsekvensen er betydelige stigninger på 

vandregningen både hos familier og virk-

somheder. F.eks. kræver SKAT, at Silkeborg 

Vand betaler en ekstraregning på hele 450 

mio. kr. i udskudt skat svarende til, at kun-

derne i Silkeborg hver skal betale 420 kr. 

ekstra de kommende 50 år,” siger direktør 

i DANVA, Carl-Emil Larsen.

Af lovbemærkningerne til vandsektor-

loven 2009 fremgår det, at vandselskaber-

nes skattebetaling på lang sigt skulle være i 

størrelsesorden 100 mio. kr. årligt. DANVA 

og Danske Vandværker kan dog konstatere, 

at det beløb er overskredet mange gange.

”Skatteministeriet har ikke kontrolleret, 

at den implementerede skattelovgivning/-

model giver det forudsatte provenu. Udgif-

ten til vandselskabernes skattebetaling er en 

indirekte beskatning af de danske borgere 

og virksomheder, idet selskaberne kun har 

ét sted at sende regningen videre til, nemlig 

forbrugerne. Det skal tilføjes, at det ikke er, 

fordi Skatteministeriet har været uvidende 

om det her faktum, tværtimod,” siger di-

rektør i Danske Vandværker, Allan Weirup.

Østre Landsrets meget omfattende be-

grundelser for dommen giver vandselska-

berne tro på at få medhold ved Højesteret. 

Bl.a. finder én dommer, at SKATs værdian-

sættelse skal tilsidesættes som forkert eller 

mangelfuld. Yderligere udtaler landsrettens 

flertal kritik af SKATs værdiansættelse, men 

finder dog konkret, at vandselskaberne ikke 

har bevist eller sandsynliggjort, at SKATs 

vurdering er forkert, til trods for at både 

en syns- og skønsmand og Skatteministe-

riet har fundet SKATs beregningsmetode 

uanvendelig i sagerne.

Vandselskaberne er hvile i sig selv-selska-

ber, hvorfor de principielt ikke genererer 

overskud. Men deres skattemæssige fradrag 

fastsættes ud fra en anslået værdi af deres 

bygninger og anlæg. 

DANVA og Danske Vandværker er af den opfattelse, at landsretsdommene om 36 mia. kr. i 
 ekstra   skat til vandkunderne skal afgøres af den højeste retsinstans. Målet er at opnå en beskatning 
af vand selskaber, der følger de politiske intentioner om lavest mulige vandtakster til danskerne. 

Danmarkshistoriens største skattesag  
for Højesteret

LOVGIVNING
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Jammerbugt Forsyning fik medhold

Aftale om at forsyningerne kan overtage flere inddrivelsesopgaver
forsyningsselskaberne, skal kompenseres for tabet. Hvad omfanget 
af denne kompensation bliver, skal drøftes, når de økonomiske 
konsekvenser for fordringshaverne er kendte. Det forventer Skat-
teministeriet at have et bedre oveblik over i efteråret 2017. DANVA 
arbejder på at få et overblik over, hvilke fordringer fra forsyninger, 
der ifølge Skatteministeriet kan afskrives.

DANVAs politiske arbejde
DANVA har henvendt sig til skatteminister og skatteordførerne og 
meddelt, at foreningen er klar til at drøfte konkrete modeller for 
inddrivelsesopgaven i forsyningerne. I forlængelse heraf har Skat-
teministeriet efter sommerferien 2017 indkaldt DANVA til møde, 
hvor specielt afskrivninger og kompensationen vil blive drøftet. 
DANVA arbejder aktuelt i en nyligt oprettet arbejdsgruppe på tværs 
af sektorer og reguleringsområder med at udvikle konkrete modeller, 

som skal forelægges aftalepartierne. Samtidigt fortsætter DANVA 
med at arbejde for, at der indføres en hjemmel i Vandforsynings- og 
Betalingsloven, så spildevandsforsyningsselskaber kan anmode 
et vandforsyningsselskab om at lukke for vandforsyningen, hvis 
kunden nægter at betale eller indgå en aftale. Derved ville danske 
vandselskaber få samme mulighed som deres kolleger i Sverige og 
Finland allerede har. Desværre er den mulighed dog nedprioriteret 
af Energi-, Forsynings-, og Klimaministeriet, idet det tidligst kommer 
med på lovprogrammet i Folketingsåret 2018/2019.

Vandselskaberne skal fortsætte praksis, indtil aftalen udmøntes.
Forsyningerne har i de seneste år optimeret opkrævningsfasen; 
det vil sige alle aktiviteter, der går forud for overdragelsen af gæl-

den til inddrivelsesmyndigheden, SKAT. Og aktuelt vil aftalen om 

inddrivelse ikke få konsekvenser for praksis inden for inddrivelse, 

før aftalen er udmøntet. Hvornår dette vil ske, vides endnu ikke. 

D en 17. maj 2017 afsagde Højesteret 

dom i en sag, som var anlagt af Jam-

merbugt Forsyning imod et fjern-

varmeværk. Højesteret fastslog, at Jam-

merbugt Forsyning kunne få erstattet det 

tab, som Jammerbugt Forsyning havde lidt 

som følge af en stor cadmiumtilledning, 

som var tilført rensningsanlægget.

Sagens principielle karakter betød, 

at DANVA under sagens behandling for 

Højesteret biintervenerede til støtte for 

Jammerbugt Forsyning.

I 2010 konstaterede Jammerbugt Forsy-

ning, at der var et så højt cadmiumindhold 

i spildevandsslammet, at grænseværdierne 

for udbringning af slammet var overskre-

det. Et sådant cadmiumproblem havde for-

syningen ikke tidligere konstateret, hver-

ken på det konkrete rensningsanlæg eller 

andre af forsyningens rensnings anlæg. 

På basis af et kildesporingsarbejde var 

det forsyningens opfattelse, at årsagen til 

problemet hidrørte fra fjernvarmeværket. 

Da fjernvarmeværket ikke var enig heri og 

desuden ikke mente, at det var erstatnings-

ansvarlig, blev en retssag om spørgsmålet 

nødvendig.

Den økonomiske kerne i retssagen var 

det tab på cirka 1½ mio. kr., som Jammer-

bugt Forsyning blev påført ved at skulle 

bortskaffe slammet på anden vis end ved 

udbringning på landbrugsjord.

Det var ubestridt, at der i den for rets-

sagen relevante periode var en betydelig 

tilledning af cadmium til rensningsanlæg-

get. Det var derimod omtvistet, hvorvidt/i 

hvilket omfang cadmium-tilledningen kom 

fra fjernvarmeværket. Det var Jammerbugt 

Forsyning, der måtte bevise, at cadmium-

problemets kilde var fjernvarmeværket.

Højesteret fandt på linje med de tidli-

gere retsinstanser, at cadmiumproblemerne 

skyldtes en ”ekstraordinær stor udledning 

af cadmium i spildevandet fra Fjerritslev 

Fjernvarmeværk a.m.b.a., og at det ligeledes 

må lægges til grund, at udledning i den på-

gældende periode har oversteget den tilladte 

grænseværdi i et omfang, der ikke måtte 

forventes eller tåles.” 

Højesterets dom om erstatningsansvar for tab forårsaget af 
udledning af cadmium til spildevandssystemet.

LOVGIVNING
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D et er stærkt bekymrende, at 

stoffet 1,2,4-triazol er fundet 

både under lerjord og sand-

jord, og at nedbrydningsproduktet fra 

svampemidler udvaskes, hvad enten 

det regner meget, eller man måler for 

det i mere tørre perioder. Derfor bør 

det forbydes. De massive fund viser, at 

det er med god grund, der blev indført 

forbud mod et andet svampemiddel, 

Metalaxyl-M,” siger direktør i DANVA, 

Carl-Emil Larsen.

1,2,4-triazol er et nedbrydnings-

produkt fra blandt andet Tebucono-

zol, der anvendes til bekæmpelse af 

svampesygdomme i korn og kartofler. 

Det ser ud til at netop svampemidlet 

Tebuconozol udgør et særligt problem. 

Udover at dets nedbrydningsprodukt 

er fundet i høje koncentrationer 

under forsøgsmarkerne, så er dette 

nedbrydningsprodukt tilsyneladende 

også tilstede som følge af en tidligere 

anvendelse, hvilket tyder på en meget 

langsom nedbrydning af stoffet.

”Det er nødvendigt at beskytte 

drikkevandet en gang for alle med 

obligatoriske boringsnære beskyttel-

sesområder. Vi er i Danmark konstant 

bagud med at beskytte vores drikke-

vand. Det skyldes, at vi venter på, at 

stofferne udvaskes, før vi reagerer,” 

siger Carl-Emil Larsen, der er glad for 

varslingssystemet. 

DRIKKEVAND

Forringelse af ordning 
kan medføre forurenet 
hanevand

Vandsektorens brancheorgani-

sation, DANVA, mener, det er 

uholdbart og ønsker en ord-

ning, så danskerne nemt kan sikre sig 

mod, at deres vandhane forurener fa-

miliens drikkevand.

Materialer til komponenter i vand-
installationer kan give afsmitning af 
forskellige stoffer som formaldehyd, 
der er kræftfremkaldende, og fenol. 
Derfor har der hidtil været en ord-
ning for byggevarer til vand om, at de 
skulle være godkendt til drikkevand, 

GDV, med et dråbemærke, så 
forbrugerne kunne sikre sig 

mod, at deres installatio-
ner afgav uønskede stoffer 
til deres drikkevand. Men 
den ordning er nu ændret. 
Det er fra 1. juli således ikke 
længere et krav, at der skal 
være en dansk godkendelse 
og mærke på vandhaner.

”De nye regler er ud-
tryk for en ændret tilgang 
til at beskytte drikkevand 

i hjemmene mod 

afsmitning af skadelige stoffer fra 
installationer. Vi vurderer, at drik-
kevandskvaliteten i en række danske 
familier kan blive truet. Forbrugere og 
installatører får i fremtiden sværere 
ved at se, om de vandhaner, de køber 
og installerer, ikke afgiver skadelige 
stoffer. Det er alt andet lige en for-
ringelse af danskernes drikkevands-
sikkerhed,” siger direktør i DANVA, 
Carl-Emil Larsen. 

Godkendelsesordningen GDV, der 
hører under Trafik- og Byggestyrel-
sen, har indtil 1. juli været en obli-
gatorisk, gebyrfinansieret ordning, 
som indebar, at byggevarer, der er i 
kontakt med drikkevand, skulle testes, 
godkendes og mærkes, inden det var 
lovligt at markedsføre og sælge varen 
i Danmark. Ordningen omfattede ob-
ligatoriske godkendelser af de sund-
hedsmæssige egenskaber. 

De nye regler giver blandt andet 
i stedet mulighed for, at det er til-
strækkeligt, at et tysk eller hollandsk 
certifikat dokumenterer produktets 
sundhedsmæssige egenskaber. 

Grænseværdi 
for nitrat i 
drikkevand 
under pres

Resultaterne af den hidtil største folkeun-

dersøgelse viser, at der er sammenhæng 

mellem tarmkræft og nitrat i drikkevan-

det. Studiet fra Aarhus Universitet, der er blevet 

publiceret i det videnskabelige tidsskrift Inter-

national Journal of Cancer, vækker bekymring 

i vandsektorens brancheorganisation, DANVA.

”De sundhedsmæssige konsekvenser af ni-

trat i drikkevandet er en sag for Styrelsen for 

Patientsikkerhed, men DANVA opfordrer til, at 

politikerne tager resultaterne i undersøgelsen 

meget alvorligt og hurtigt vurderer, om den 

nuværende grænseværdi er den rigtige. Det her 

handler om forbrugernes tillid til vores drik-

kevand,” siger seniorkonsulent i DANVA, Claus 

Vangsgård og fortsætter:

Grænseværdien for nitrat i drikkevand er 50 

mg pr. liter. Undersøgelsen viser, at ved koncen-

trationer af nitrat over 9,3 mg pr. liter er der 16 

procent større risiko for at få tarmkræft end, 

når den er under 1,3 mg pr. liter.

”Landbrugspakken giver jordejere mulighed 

for at gøde mere end tidligere. Det kan alt andet 

lige få betydning for niveauet af nitrat i grund-

vandet. Resultaterne af den nye undersøgelse 

viser med al mulig tydelighed, at der er grund til 

at være påpasselig med det pres, man udsætter 

grundvandet for,” siger Claus Vangsgård, der 

dog understreger, at langt de fleste danskere får 

leveret drikkevand, der har et nitratindhold på 

omkring 1 mg pr. liter. 

orskerne fra Aarhus Universitet har beregnet, 

hvor meget nitrat danskerne har fået fra drik-

kevand der, hvor de har boet, og sammenholdt 

det med oplysninger om danskernes kræft-

diagnoser. De har fulgt 2,7 millioner danskere 

i perioden 1978-2011 og baseret nitratanalyser 

af over 200.000 drikkevandsprøver. Det gør 

undersøgelsen til den største og mest detaljerede 

på området.

Ny viden om nitrat i drikkevandet 
og tarmkræft bør give anledning 
til overvejelser om grænsevær
dien. Meget grundvand indeholder 
høje mængder nitrat og er under 
pres på grund af gødning. Tidli
gere var den vejledende grænse
værdi det halve af den nuværende.

Svampemidler der  
udvaskes til grundvandet 
skal forbydes
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MILJØORDFØRERE:  
Ny aftale giver færre pesticider i grundvandet

Når den nye pesticidaftale trods lem-

pelser omkring brugen af sprøjte-

gifte er vedtaget med stort flertal 

i Folketinget, skyldes det, at lempelserne 

modvirkes ved at skabe forbedringer og styre 

forbruget, så der samlet set sker en mindre 

udledning af pesticider. Det er i hvert fald 

hensigten. Det er bl.a. indskrevet i den nye 

pesticidstrategi, at der skal gøres mere for at 

sikre en forstærket beskyttelse af grundvan-

det mod pesticider inden for BoringsNære 

BeskyttelsesOmråder (BNBO).

”Vi har landet en bred aftale om dansker-

nes drikkevand. Jeg ved, at det umiddelbart 

kan lyde underligt, at vi ved at tillade lidt 

flere sprøjtemidler faktisk sørger for færre 

pesticider i grundvandet. Men vi justerer 

godkendelsessystemet for sprøjtegifte, så 

der er bedre balance, og sådan at landbruget 

motiveres til kun at anvende det nødven-

dige antal aktive stoffer til ukrudtsbekæm-

pelse. Forventningen er jo, at vi reducerer 

belastningen, fordi landmændene får en 

lidt bredere pallette, så de kan sprøjte mere 

hensigtsmæssigt, men at de ikke vil sprøjte 

mere end højest nødvendigt. Bl.a. fordi de jo 

fortsat er underlagt høje afgifter på pestici-

der,” siger Carsten Bach fra Liberal Alliance. 

Hos De Radikale er man ikke så begej-

stret men vurderer, at der alt i alt kommer 

færre pesticider i grundvandet med den nye 

pesticidstrategi: 

”Vi har landet et kompromis, der er det 

bedste, vi kunne opnå. Jeg er glad for, at vi i 

aftalen har fået indskrevet fokus på BNBO, 

selv om vi gerne var gået længere. Jeg håber, 

kommunerne vil gøre brug af den mulighed, 

de har for at sikre BNBO érne mest muligt. 

Samtidig bibeholder vi jo muligheden for 

at styre pesticidforbruget via afgifterne. Jeg 

er desuden glad for, at vi nu gør noget ved 

sprøjtemidlet glyphosat, der bruges i for-

bindelse med tvangsmodning af afgrøder,” 

siger Ida Auken. 

Carsten Bach (LA): Vi har et rolls royce system 
til overvågning af vores grundvand. Og da 
afgiftsniveauet for pesticider er langt højere 
end i vores nabolande, forventer vi, at land-
mændene har et økonomisk incitament for at 
bruge så få pesticider som muligt. 

Christian Rabjerg Madsen (S): Der skal fortsat 
ske en 40% reduktion i brugen af sprøjtemidler, 
som det også lå i den gamle aftale. Allerede i 
januar 2018 kigger forligskredsen på pesticidaf-
gifterne igen, så vi kan rette til om nødvendigt. 

Ida Auken, (R): Nu er der kommet fokus på 
BNBO´erne og jeg ser gerne, at de styrkes i 
fremtiden, og at vi bruger princippet om at 
forureneren betaler.

DRIKKEVAND

Pesticidfund kræver øget beskyttelse af drikkevand

Vandværker flere steder i landet har 

for første gang fundet Desphenyl-

chloridazon i deres drikkevand. 

Desphenylchloridazon er et nedbryd-

ningsprodukt af chloridazon. Hos nogle 

vandværker er grænseværdien overskredet 

betydeligt. Vandselskaberne finder løbende 

rester af både forbudte og tilladte pesticider 

i grundvandet.

”Det er nødvendigt, at vi beskytter drik-

kevandet, så vi også har rent vand i hanerne 

i til de kommende generationer. Derfor bør 

politikerne indføre en national finansieret 

sprøjtefri beskyttelse af sårbare indvindings-

områder omkring drikkevandsboringer,” 

siger direktør i DANVA, Carl-Emil Larsen.

Chloridazon er et ukrudtsmiddel, der er 

blevet anvendt til roer, løg og rødbeder. Det 

blev forbudt i Danmark i 1996. Det var en 

tilfældighed, at stoffet blev fundet i grund-

vandet, da det ikke er med på listen over de 

stoffer, som vandværkerne skal måle for. 

Fundet skete i forbindelse med, at den re-

gionale myndighed i Syddanmark skulle 

lokalisere en punktkildeforurening.

”Vi bør udvide listen over de stoffer, vi 

måler for, så Desphenylchloridazon bliver 

obligatorisk i analyseprogrammet,” siger 

Carl-Emil Larsen.

Fund af pesticider og nedbrydnings-

produkter i grundvandet medfører ekstra 

driftsomkostninger, som skal betales af 

vandkunderne.

”Det er samfundsøkonomisk en dårlig 

forretning at blive ved med at symptombe-

handle pesticidfund med afværgeboringer 

og ved at tage boringer ud af drift. Det er en 

bekostelig affære at etablere nye vandborin-

ger. Politikerne bør finansiere beskyttelse 

af boringsnære områder med en national 

afgift, som man gjorde ved kortlægningen 

af sårbare indvindingsområder. Det vil både 

være en fordel for drikkevandet og de er-

hverv, der er udfordret af stram regulering 

i forbindelse med brugen af pesticider,” siger 

Carl-Emil Larsen.

Et bredt flertal i Folketinget har netop 

aftalt en ny pesticidstrategi. DANVA advarer 

om, at den på flere områder kan komme til 

at blive en belastning for grundvandet.  

DANVA appellerer til politikerne om at sikre rent vand til danskerne også i fremtiden via en 
national finansieret effektiv beskyttelse af vandboringer.
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Fremtidens renseanlæg skal designes, så de 
også kan rense for miljøfremmede stoffer
Danske renseanlæg er ikke designet til at nedbryde eller fjerne 
miljøfremmede stoffer. Der er behov for at starte en diskussion 
om, hvorvidt renseanlæg skal kunne fjerne miljøfremmede 
stoffer effektivt, og hvorledes de i så fald skal designes.

I de senere år har der været stigende fokus 

på at fjerne miljøfremmede stoffer fra 

spildevandet (eller mikro-forureninger, 

også kaldet micro-pollutants i engelsk lit-

teratur). Det har især været behovet for at 

rense for lægemiddelrester m.v. på de nye 

superhospitaler og deres anvendelse af 

decentrale renseløsninger, som har været 

diskuteret og er fundet løsninger på.

Selvom det er en kendsgerning, at langt 

hovedparten af lægemiddelresterne (96-99 

%) tilføres spildevandet fra husholdningerne 

(ref.: SVANA, 2009), så har debatten om, 

hvorledes de centrale renseanlæg skal rense 

for miljøfremmede stoffer, stort set været 

ikke eksisterende.

Miljøfremmede stoffer er en betegnelse 

for en gruppe af organiske og uorganiske 

stoffer, som er uønskede i miljøet. De typiske 

repræsentanter blandt de organiske stoffer 

er lægemidler, kontraststoffer, mikroplast, 

pesticider, organiske opløsningsmidler, 

Onsdag den 10. maj indviede HOFOR sit nye tunnel-bassin ”Damhusledningen”. 
Bassinet strækker sig 3,4 kilometer under Vigerslevparken i Valby og er dermed 
landets længste opsamlingsbassin. Det kan rumme 29.000 kubikmeter vand – 
svarende til 12 olympiske svømmebassiner – og bliver et effektivt værn mod for-
urening af Damhusåen, som løber midt i parken. Det store bassin mindsker også 
risikoen for oversvømmelser, når der er kraftig regn eller skybrud over området.

DANMARKS LÆNGSTE   
SPILDEVANDSBASSIN

SPILDEVAND

PAH-er m.fl. Den typiske repræsentant for 

de uorganiske miljøfremmede stoffer er 

tungmetallerne.

Udenlandske erfaringer
En gennemgang af de udenlandske erfarin-

ger på området viser, at der modsat i Dan-

mark i flere lande er stor fokus på central 

rensning af spildevand for miljøfremmede 

stoffer. Et svensk litteraturstudie indeholder 

en god oversigt over beskrivelser af rensean-

læg med teknologier, som i fuldskala renser 

spildevandet for miljøfremmede stoffer (ref.: 

Cimbritz, M. et al. 2016).

De udenlandske erfaringer viser, at de 

første kommunale renseanlæg med tekno-

logier, som kan fjerne minimum 80 % af de 

miljøfremmede stoffer såsom lægemidler og 

andre organiske stoffer, er bygget og drives 

i Schweiz, Tyskland og senest i Sverige. Det 

skyldes, at der disse steder er indført eller 

overvejes indført en lovgivning til at drive 

udviklingen af nye innovative løsninger 

fremad og dermed skabe grundlaget for at 

opgradere eksisterende renseanlægs evne til 

at fjerne miljøfremmende stoffer.

Rensestatus i Danmark
Metoderne til at fjerne miljøfremmede stof-

fer kan inddeles i typerne: 

• Biologiske 

• Fysiske (membraner) 

• Kemiske (bl.a. ozonring) 

• Adsorptioner (aktivt kul) 

• Kombinationer af ovenstående metoder

Overordnet set er der især tre gennemgå-

ende teknologier, som i referencer beskrives 

som supplement til eksisterende teknologier 

og som bud på fremtidens mulige rensetek-

nologier for kommunale renseanlæg: 

• Ozonering 

• PAK (Pulveriseret Aktivt Kul) 

• GAK (Granuleret Aktivt Kul)

Desuden ses aktivt kul kombineret med 

sandfiltre. Teknologierne anvendes typisk 

som efterpoleringsteknikker og tertiære 

rensetrin, men der er også eksempler på 

integrerede processer.

I de integrerede processer tilsættes ozon 

og aktivt kul tidligere i processerne f.eks. i 

den aktive slamproces. Væsentlige parame-

tre at tage højde for er naturligvis risikoen 

for dannelse af uønskede omdannelses- og 

biprodukter ved ozoneringen, især i forhold 

til anvendelse af slam som jordforbedrings-

middel. Erfaringerne fra udlandet tyder på, 

at slammet ikke udgør et økotoksikologisk 

problem efter tertiær ozonering, men det 

bør også dokumenteres i Danmark. 
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Der er stort fokus på mikroplast i spildevand, og en lang række aktører tager problemstillingen 
meget alvorligt. Det er dog vanskeligt helt præcist at kvantificere mængden og sammensætningen 
af mikroplastforureningen. Det skyldes, at der endnu ikke er udviklet en valid analysemetode.

Måling af mikroplast i spildevand

D er er flere aspekter med hensyn til 

løsning af mikroplastproblematik-

ken: Først og fremmest skal der ud-

vikles en valid analysemetode til bestem-

melse af mikroplast i spildevand. Parallelt 

med dette skal der arbejdes med teknologier 

til optimering af tilbageholdelsen af mikro-

plast i udledningen fra renseanlæggene.

Ikke blot i Danmark, men også inter-

nationalt er der stor opmærksomhed på 

problemet – og også en del forvirring om 

begrebet mikroplast. Store mængder makro-

plast i form af affald sendes til stadighed ud 

i miljøet – ikke mindst i havmiljøet – og der 

er ingen tvivl om, at makroplast i miljøet er 

til stor skade for dyrelivet. Den direkte rela-

tion mellem mængden af mikroplast, som 

er de helt små partikler, og påvirkningen 

af dyreliv er derimod knap så entydig. Det 

er dog teknisk muligt at fjerne betydelige 

mængder mikroplast fra spildevandet, og det 

skal derfor undersøges, hvordan det fjernes 

mest effektivt.

Første danske undersøgelse
Projektet støttet af VTU-Fonden var en af 

de første danske undersøgelser, der blev 

igangsat med henblik på at måle mikroplast 

i spildevand med spektroskopiske metoder 

til identifikation. Spektroskopi giver de mest 

valide resultater i forhold til identifikation af 

mikroplast og plasttypen. Projektet var i høj 

grad med til at sætte fokus på, at udviklingen 

af en valid analysemetode til mikroplast i 

spildevand var langt mere omfattende end 

først antaget. Først og fremmest viste det sig 

det for at opnå repræsentative prøver med 

tilstrækkeligt store mængder af mikroplast. 

Det er vigtigt for hele spildevandsbran-

chen, at der til stadighed arbejdes hen imod 

løsninger af de grundlæggende udfordrin-

ger med mikroplast. VTU-Fondens projekt 

har sat fokus på en række problemstillinger 

vedr. analyse af mikroplast i spildevand. 

Projektet har desuden givet mulighed for 

at udvikle på en ny metode til analyse af 

mikroplast baseret på identifikation med Ra-

manspektroskopi og kan nu fremvise nogle 

af de første analyser både på nationalt og på 

internationalt plan. 

• Længde 3,4 kilometer

• Diameter: 3 meter

•  Kan rumme 29.000  
kubikmeter vand

• Byggeperiode 2013 – 2017

• Bygherre: HOFOR A/S

• Rådgiver: NIRAS A/S

•  Entreprenør: Østergaard-
Aarsleff JV I/S

OM
DEN NYE 
 SPILDEVANDSTUNNEL:

SPILDEVAND

kompliceret at oprense prøverne, fordi der 

ved de eksisterende metoder var problemer 

med nedbrydning af mikroplast.

Endvidere var selve mikroplast iden-

tifikationen med spektroskopi meget ar-

bejdskrævende med det udstyr, der var til 

rådighed. Derfor var det ikke muligt inden 

for den økonomiske ramme at nå i mål med 

udviklingen af en fuldstændig metode til 

analyse af mikroplast, men der blev udviklet 

en forbedret oprensningsmetode med mini-

meret nedbrydning af mikroplast. Desuden 

blev der udviklet prøvetagningsmetoder i 

forhold til at filtrere meget store mængder 

spildevand (ca. 1 m

3

) udtaget fra udløbsvan-
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Det sker ikke hver dag, at forsyningsselskaber, arkitektvirksomheder, fonde, almene boligselskaber 
og kommunen danner partnerskab om at lave overjordiske klimatilpasningstiltag, rekreative haver 
og legepladser. Men det er tilfældet i Kokkedal.

BOLIGSELSKABERNE  
VIL GERNE LEGE MED

D er er et stort potentiale for at skabe 

løsninger, der tjener flere formål og 

skaber samfundsmæssig værdi, hvis 

vi, i langt højere grad end i dag, formår at 

indgå i samarbejder og partnerskaber med 

fx boligorganisationer og kommuner, lød det 

fra Helle Katrine Andersen afdelingschef i 

DANVA til 170 tilhørere fra den almene bo-

ligsektor, kommuner, tegnestuer, vandbran-

chen m.fl., som deltog i konferencen ’Regn-

vand skaber udvikling’ den 26. september.

Klimatilpasning på udearealer
Konferencen fandt sted i Kokkedal, hvor et 

af Danmarks største klimatilpasningspro-

jekter netop er blevet indviet. Temaet er de 

almene boligselskabers mulighed for at være 

en del af vandselskabernes og kommunernes 

klimatilpasningsprojekter. AlmenNet, der 

er en selvstændig forening for udviklings-

orienterede, almene boligorganisationer, 

var med til at arrangere konferencen, og 

netværkets formand Rolf Andersson, var 

meget positiv, da han tog ordet: 

”De store frimærke-formede græsplæ-

ner og tomme uderum, der præger mange 

almene boligkvarterer rundt omkring i 

landets byer, hører en 

anden tid til og skal der-

for gentænkes. Samtidig 

oplever vi et klima i for-

andring med stigende 

vandmasser. Normalt 

ville vi udvide kloak-

rørene og skabe plads 

til vandet under jor-

den, men ved at gøre 

det over jorden, kan vi 

løse de vandtekniske 

udfordringer, og sam-

tidig med landskabsar-

kitektur og alternativ 

vandafledning (LAR – 

Lokal Afledning af Regnvand) skabe bedre 

og flottere uderum,” sagde Rolf Andersson 

og fortsatte: 

”For at kunne gøre det, er vi nødt til at 

samarbejde på tværs af sektorer, og der er 

tale om en win-win for alle parter: Vandsel-

skaberne kan spare penge ved at klimatil-

passe over i stedet for under jorden. Bespa-

relsen kommer også beboerne til gode, da de 

får et bedre boligområde, hvilket samtidig 

kommer kommunen til gode, fordi kvarteret 

får et generelt løft og forhåbentlig bliver et 

bedre og mere trygt sted at bo.”

Men én ting er at have gode ønsker om 

visionære klimatilpasningsprojekter, en 

anden ting er at finde den nødvendige fi-

nansiering. Finansieringsmulighederne 

og rammevilkårene i fremtiden bør kunne 

tilgodese komplekse projekter i et samlet 

vandkredsløb frem for i løsninger under 

og over jorden. 

Nedbør i rigelige mængder har fået 
mange marker til at stå under vand. 
Jorden er vandmættet, grundvan-
det står højt, og det har skabt 
oversvømmelser flere steder. 

Problemerne hænger sammen 
med, at mængden af regnvand de 
seneste 150 år er steget ca.  

20 %,  
og at vi samtidig bruger langt min-
dre vand i husholdningerne. På 20 
år er vandforbruget pr. indbygger 
faldet med næsten  

25 %. 

FLERE OMRÅDER STÅR UNDER 
VAND, NÅR DET REGNER 

DANMARK 
LØBER OVER

KLIMA
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2017

BLEV EN KÆMPE SUCCES

D en nordiske spildevandskonference 

i Aarhus slog alle rekorder med 450 

aktive deltagere, der mødtes den 

10.-12. oktober i perfekte rammer på Cen-

tralværkstedet og Comwell. Der blev både 

drøftet udfordringer, løsninger og hand-

linger, og der var fokus på videndeling og 

samarbejde. 

Dansk  
vandhånd  
te ring er i  
verdens 
toppen

Store dele af verden har udfordrin-
ger med drikke- og spildevand. 
Det har skabt interesse for dansk 

vandteknologi og den danske vandmo-
del, som har ført til stigende internatio-
nalt samarbejde for vandsektoren. Det 
kan set med danske briller betyde flere 
arbejdspladser og lavere priser for kun-
derne. Blandt andet har Aarhus Vand 
i 2017 sænket taksterne som følge af 
lavere energiforbrug.

Særligt store danske vandselskaber 
som VandCenter Syd i Odense og Aar-
hus Vand er engageret i internationale 
samarbejder, og dertil sælger en lang 
række danske producenter inden for 
vandteknologi produkter og løsninger 
til myndigheder og forsyningsselskaber 
rundt om i verden. Mange har tilsyne-
ladende opdaget, at de danske vandsel-
skaber og producenter har noget ekstra 
at byde på.

I en rapport fra World Energy Out-
look 2016 bliver den danske vandsek-
tor fremhævet som energieffektiv. Den 
nævner specielt Marselisborg Rensean-
læg som eksempel på, at spildevands-
rensningen kan blive energineutral.

En række danske spildevandsanlæg 
er allerede energineutrale eller på vej 
til at blive det. Aarhus Vand er med 
anlægget i Marselisborg blevet ener-
giproducerende. Overgang til cirku-
lær økonomi giver mulighed for ikke 
kun at genbruge vand, men også for at 
accelerere innovation, som fremmer 
højere effektivitet og bæredygtighed 
i sektoren. Det vækker derfor stor op-
mærksomhed, at Marselisborg har en 
energieffektivitet på 153 % alene på el. 
I Aarhus er forventningerne så store, at 
det nye navn for Marselisborg efter et 
kommende nybyggeri vil være Marse-
lisborg ReWater, og man vil fremover 
bruge begrebet ressourceanlæg. Over 
en årrække vil de danske spildevands-
selskaber kunne producere så meget 
energi, at det dækker energiforbruget 
i hele vandsektoren. Det vil have betyd-
ning for energiforbruget i Danmark. 

INTERNATIONALT SAMARBEJDE

DANMARK  
SÆTTER VANDTAB  
PÅ EU’S AGENDA

De seneste år har DANVA gennem den 

europæiske vandforening EurEau 

haft fokus på at få en skærpet res-

sourceforvaltning ind som en indsats i EU. 

Arbejdet har nu båret frugt i et udspil fra 

Europa-Kommissionen, der har fremlagt 

en række ændringsforslag til EU’s drikke-

vandsdirektiv. En af indsatserne i forslaget 

er at indføre mål for registrering af vand-

værkernes vandtab.

Hidtil har EU’s drikkevandsdirektiv ude-

lukkende haft fokus på kvaliteten af drikke-

vandet. Men i takt med at drikkevand bliver 

en stadig mere kostbar ressource både i EU 

og i resten af verden, er et af virkemidlerne 

at sætte ind over for vandtab, mener DANVA.

Den danske vandbranche har mange 

års tradition for at passe på vores fælles 

vandressource, og med et vandtab på blot 

Et nyt ændringsforslag til EU’s 
drikkevandsdirektiv foreslår 
blandt andet at sætte ind over 
for vandtab i medlemslandene. 
Initiativet kaster fornemt lys 
på de danske vandselskaber.

Det summede 
af liv på Poster 

sessionen.

7,6 procent er Danmark blandt de førende 

i verden på området. Til sammenligning er 

vandtabet på langt over 30 procent i mange 

andre lande i EU.

Stort eksportpotentiale
De mange års fokus på at reducere vandtab 

betyder, at vandselskaber, danske virksom-

heder og rådgivere med tilknytning til vand-

sektoren har opbygget en stor ekspertise på 

området. Såfremt EU’s drikkevandsdirektiv 

bliver skærpet som planlagt i de kommende 

forhandlinger, vil det skabe endnu større 

muligheder for rådgivere og producenter 

til at øge eksporten af dansk knowhow og 

teknologiske løsninger indenfor vandtab.

Kommissionens udspil til at revidere EU’s 

drikkevandslovgivning er bl.a. affødt af kam-

pagnen Right2Water, der i 2014 lykkedes 

med at indsamle 1,8 millioner underskrifter 

for at få EU til at anerkende vand og sanitet 

som en menneskeret. EurEau offentliggjorde 

efterfølgende politik- og baggrundspapirer 

for at imødegå det politiske pres på europæ-

isk niveau, som Right2Water-kampagnen 

medførte. Det er første gang, at et borger-

initiativ har ført til et konkret lovforslag i 

EU. At det så ovenikøbet omhandler vand, 

gør kun sagen endnu bedre, mener DANVA.
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DANVAS SEKRETARIAT

Direktør

Carl-Emil Larsen

Afdelingschef, medlemsservice 

og eksterne aktiviteter

Helle Katrine Andersen

Afdelingschef, administration

Irena Bille

Afdelingschef, formidling og IT 

Lars Fischer

Kommunikationschef,  

public affairs

Karsten Bjørno

Chefkonsulent, netværk

Kristian Friis

Konsulent

Hannah Scheel Andersen

Konsulent

Louise Andersen

Administrationsmedarbejder

Malene Bisgaard Andersen

Kursussekretær

Helle Benjaminsen

Seniorkonsulent

Niels Vinderslev Bjerregaard

Trykker og fotograf

Flemming Brandstrup

Controller

Gitte Brixensen

Seniorkonsulent

Lars Gadegaard Christensen

Direktionssekretær

Edyta Christiansen

IT konsulent

Jes Eriksen

Seniorkonsulent

Miriam Feilberg

Redaktør

Inge Hald

Seniorkonsulent

Bertel Ifversen

Konsulent

Johannes Jönsson

Konsulent

Helle Kayerød

Konsulent

Niels Knudsen

Konsulent

Peter Mortensen

Kursussekretær

Lone Mølgaard

Konsulent

Tanja Nielsen

Konsulent

Britt Cramer Dalén

Konsulent

Jens Plesner

Redaktør

Lisa Reschefski

Kommunikationsmedarbejder

Birgitte Skjøtt

Konsulent

Dorte Skræm
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Else Sømod

Seniorkonsulent

Thomas Sørensen

Seniorkonsulent

Claus Vangsgård

Chefkonsulent

Susanne Vangsgård

RÅDGIVENDE UDVALG

I overensstemmelse med DANVAs strategi har DANVAs bestyrelse nedsat rådgivende udvalg.

Medlemmerne aktiveres i task forces, som løser konkrete og aktuelle problemstillinger.
Medlemmer i det rådgivende udvalg:

Bo Lindhardt 
Novafos

Charles Nielsen
TREFOR

Claus Møller Pedersen 
Aarhus Vand

Ellen Langfrits
Lyngby-Taarbæk Forsyning

Erik Hansen 
Nyborg Forsyning & Service

Gerda Hald 
VandCenterSyd

Ghita Hansen 
Odsherred Forsyning

Hans-Martin Friis Møller 
Kalundborg Forsyning

Helle Strandbæk 
Aalborg Vandkoncern

Henrik Ellermann 
Faxe Forsyning

Jane B. Madsen 
Novafos

Janne Hansen 
Ringsted Forsyning

Jesper Sahl 
VERDO

John Hartvig Mølgaard 
Provas

Kenneth Sørensen  

DIN Forsyning A/S

Lars Nørgård Holmegaard 
Lemvig Vand og Spildevand

Line Hollesen
KLAR Forsyning

Mette Obel Jensen 
Lolland Forsyning

Mette Therkildsen 
Grib Vand

Michael Brandt 
Fors

Michael Høj-Larsen 
Kerteminde Forsyning

Michael Lind-Frandsen 
Samn 

Niels Møller Jensen 
Herning Vand

Ole Frits Adler 
HOFOR

Ole Texel 
Samn

Palle Lyngsø Mikkelsen 
Aqua Djurs

Peter Christensen 
Vandmiljø Randers  

Peter Kjær Madsen
Forsyning Helsingør

Raymond Skaarup 
Tårnby Forsyning

René Heiselberg Gier 
Grindsted Vandværk

Sara Funch 
Skanderborg Forsynings-

virksomhed A/S

Søren Heegaard  
BIOFOS

Thorkil Bartoldy Neergaard 
Brønderslev Forsyning

Tina Otterstrøm 
Novafos

Tommy Mostrup 
Hjørring Vandselskab A/S

FORENING
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RESULTATOPGØRELSE

2017 2016

Kontingenter 21.651.375 21.961.500

Projektindtægter 29.847.839 29.901.476

Ændring vedr. igangværende projekter 1.149.369 1.473.415

Andre driftsindtægter 1.355 945

Andre eksterne omkostninger -28.294.525 -30.272.520

Bruttoresultat 24.355.413 23.064.816

Personaleomkostninger -22.645.219 -20.445.451

Afskrivninger -1.310.825 -1.448.408

Resultat af primær drift 399.369 1.170.957

Finansielle indtægter 0 49.183

Finansielle omkostninger -646.579 -593.124

Resultat før skat -247.210 627.016

Skat af årets resultat 0 0

Årets resultat -247.210 627.016

ÅRSREGNSKAB FOR DANVA
1. JANUAR - 31. DECEMBER 2017
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www.danva.dk/nyheder

HIGHLIGHTS I VANDSEKTOREN  
Mogtag DANVAs nyhedsbreve:

www.danva.dk

danva@danva.dk

VANDHUSET
Godthåbsvej 83
8660 Skanderborg
7021 0055

KØBENHAVN
Ny Kongensgade 10,  
1472 København K
7021 0055

NYHEDER OG OPDATERINGER
Følg DAVNA på sociale medier:

www.twitter.com/danva1926

www.linkedin.com/company/danva

https://www.facebook.com/DANVA.dk


