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Fastsættelse af VUDP-bidrag for 2019
Indstilling til beslutning
Bestyrelsen indstiller, at generalforsamlingen fastsætter det særskilte frivillige bidrag til
VUDP (VUDP-bidraget) 2019 som 1,1 øre pr. kubikmeter afregnet vand for et bidragende
vandselskab inden for hver af de følgende kategorier:
•
•
•
•

Indvinding og/eller behandling af vand
Distribution af ledningsført vand
Transport af spildevand
Behandling af spildevand

Sagsfremstilling
DANVAs generalforsamling besluttede i 2016 at etablere Vandsektorens Udviklings- og DemonstrationsProgram, VUDP.
VUDP er i det daglige en del af DANVA og dermed under ledelse af DANVAs bestyrelse. Aktiviteterne i VUDP rapporteres i et særskilt regnskab.
Det er frivilligt for DANVAs medlemmer, hvorvidt man vil deltage i VUDP, ligesom vandselskaber, der ikke er medlem af DANVA kan beslutte at deltage. Når et selskab deltager, skal
det betale det fastsatte bidrag til VUDP. Det er muligt for det indbetalende vandselskab at
indbetale et højere beløb end det fastsatte bidrag i form af et supplerende bidrag. Bidragende vandselskaber kan søge VUDP om uddelinger til teknologiudviklingsprojekter, der
falder indenfor VUDP’s formål.
Med de forventede vandmængder for 2019 og en betaling på 1,1 øre pr. kubikmeter pr.
kontingentfunktion vil den årlige indbetaling til VUDP kunne være ca. 9 mio. kr., såfremt
der er en tilslutning som i 2018.
Bestyrelsen anbefaler på trods af frafald i bidragere til VUDP, at VUDP fortsat fastholdes,
da projekternes resultater i høj grad bidrager til effektiviseringer, kvalitetsforbedringer og
teknologiudvikling i vandbranchen.
For at gøre ordningen så administrativt let som muligt vil DANVA i løbet af december 2018
udsende et brev til alle stemmeberettigede medlemmer. Såfremt medlemmer ikke ønsker
at bidrage til VUDP, skal DANVA have besked herom inden for den i brevet angivne frist - i
modsat fald betragtes det som et ønske om at bidrage til VUDP. Der udsendes herefter
faktura vedr. frivilligt bidrag til VUDP i januar 2019.
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