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Vandsektorens skattesag
 Vandselskaberne fik ved Østre Landsrets dom af 16.01.2018 ikke medhold
i sit standpunkt om skattesagen
 Afgørelsen var ikke énstemmig, og et flertal blandt de 5 dommere rejste
stor kritik af den af SKAT anvendte værdiansættelsesmetode
 Danske Vandværker og DANVA besluttede på baggrund af anbefalinger fra
rådgiverne og af hensyn til de bagvedliggende 273 sager ved
Landskatteretten at anke sagen til Højesteret
 Danske Vandværker betaler en aftalt forholdsmæssig del af
sagsomkostningerne.
 Der arbejdes fortsat ad 2 spor; et domstolsspor og et politisk spor

Domstolssporet
 Maj – august 2018

– Medlemssurvey mhp. at få flere data til brug for dels domstolssagen
dels lobby-aktiviteter
– Replik og duplik lavet af såvel Kromann Reumert som
Kammeradvokaten; jagt på dokumenter der understøtter dommernes
kritik og efterlysninger
 11. oktober 2018
– Alle parter: Frist for indlevering af sammenfattende
påstandsdokumenter m.v.
 25. og 26. oktober 2018
– Hovedforhandling i Højesteret  domsafsigelse primo november 2018

Det politiske spor
 Januar 2018
– Møde med Lars Chr. Lilleholt
 Februar 2018
– Møde med Karsten Lauritzen og Lars Chr. Lilleholt
• Møderække til afklaring af de forskellige syn på skattetekniske spørgsmål
• Enighed om behov for en politisk løsning
• Danske Vandværker og DANVA lovede at være mindre aggressiv i pressen
• DVV og DANVA meddelte, at såfremt der startes en proces, der kan ende i
en for begge parter tilfredsstillende løsning, trækkes sagen ved Højesteret
 Maj 2018
– Forhaling af sagen. Første teknikermøde efter ca. 3 måneder
– Telefondialog med topembedsmænd EFKM

Det politiske spor
 Maj 2018
– Møde med KL
– Møde med ordførere for forsyningsområdet (V og S)
– Brev til ministrene om nyt dobbelt ministermøde  afvist af SKM
 Ultimo maj 2018
– Møde om ny økonomisk regulering, der sammentænkes med
skattelovgivningen (fortrolig indsigt)
• Der lægges igen op til et opgør med ”hvile i sig selv”
• Der lægges op til en markant gældsætning og reel fjernelse af
opkrævningsretten til de historiske afskrivninger (dåbsgaven) og dermed
afvikling af egenkapitalen
• Det postuleres, at selskabernes manglende økonomiske rammer ikke er et
problem, da det kan løses ved gældsætning

Det politiske spor
 Juni 2018
– Drøftelse med medlemmer af Udvalg for Energi, Forsyning og Klima
 Efteråret 2018
– DK skattekort; på selvskabsniveau illustreres den potentielle
skattebetaling, beregnet som forskellen mellem selskabernes
langsigtede opkrævningsret til investeringer (POLKA-værdierne) og det
skattemæssige afskrivningsgrundlag
– Medlemmer af Danske Vandværker har en værdisætning på 0 kr. 
forsøge medieomtale heraf

STATUS PÅ FORSYNINGSSTRATEGIEN
SEPTEMBER 2018

Analyser under Forsyningsstrategien
 Analyse af forrentning og investeringer i vandsektoren
– DANVA har deltaget i følgegruppe
– Analyse afsluttet
– Ikke offentliggjort
 Analyse af forsyningssikkerhed på vandområdet
– DANVA har deltaget i følgegruppe
– Analyse afsluttet
– Ikke offentliggjort

Proces for ændringer i regulering
 DANVA i løbende dialog med Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
om udfordringer samt mulige løsninger
 Forslag til ændringer i den økonomiske regulering på de næste slides
er afstemt i Finansministeriet og Regeringens Ø-udvalg (der kan
komme ændringer i forslag)
 Ændring af reguleringen tages op med forligspartierne bag
Vandsektorloven – møde berammet til 13. september
 Analyser af vandsektoren forventes herefter offentliggjort.

GRUNDVANDSBESKYTTELSE M.V.
SEPTEMBER 2018

Pesticider og grundvandsbeskyttelse
 Historisk opmærksomhed om pesticider og grundvandsbeskyttelse

 Største forurening af boringer med et enkelt stof
 Økonomiske konsekvenser
 Konsekvenser for tilliden til analyseprogram og postevand
 Løsninger til rent drikkevand nu og i fremtiden
– a) Udvidelse af kontrolprogram
– b) Sprøjtefrie BNBO’er
– c) Midlertidig rensning

Status for grundvandsbeskyttelse
 Politikere: Pesticidaftalen - BNBO kom ind, ud og ind
 Medier: Vandkundernes stemme
 Kommunale myndigheder: Strategisk beskyttelse af drikkevand

Forureningen det seneste år
 Desphenyl Chloridazon (DPC)

 Første fund sommeren 2017, Din Forsyning, Odense og Slagelse
 Overraskelse – ikke i analysepakken
 Krav om landsdækkende test - Arbejdsgruppen
 Stadig flere fund af DPC
 Nogle vandværker nægter at teste – kunder i oprør
 VAP rapporterer om 1,2,4-triazol, bliver fundet marts 2018
 Juni 2018 melder Hofor ud om Dimethyl Sulfamid

Hvad sker der nu
 Drøftelser september om pesticidaftale

 Ministerens forslag og differentieret brug af sprøjtemidler
 Landbrug & Fødevarer søger aftale
 DANVA og Danske Vandværker enige om, at målet er udvidelse af
kontrolprogram og sprøjtefri BNBO finansieret af national fond

Spørgsmål

?

AKTUELLE EMNER
SEPTEMBER 2018

Emner
 VUDP – Vandsektorens udviklings- og demonstrationsprogram

 DANVA benchmarking – black box eller muligheder?
 Vand i tal 2018
 Verdensmålene og vandsektoren
 DANVA lønstatistik
 Nyt kontor i København

VUDP
VANDSEKTORENS UDVIKLINGS- OG
DEMONSTRATIONSPROGRAM

VUDP - Vandsektorens Udviklings- og
Demonstrationsprogram





Etableret i regi af DANVA i 2016 efter den reviderede vandsektorlov
Det er frivilligt at bidrage til VUDP
Bidrag på 1,1 øre pr. kbm vandmængde
Som bidrager kan man ansøge VUDP om midler til teknologiudviklingsprojekter
– Spildevands-, drikkevands og klimatilpasningsløsninger
– Udvikling af løsninger på vandselskabers udfordringer
– Samarbejdsprojekter mellem vandselskaber,
forskningsinstitutioner, leverandører og rådgivere – kortere vej fra
idé til anvendelse

Fordeling af deltagende vandselskaber i
alle igangværende projekter
 I alt ca. 26 mio. kr.
 8 projekter i 2016

 8 projekter i 2017
 7 projekter i 2018

 Ingen projekter er afsluttede
endnu

Teknologiudvikling – hvorfor er det
vigtigt?
 Tilpassede effektive og bæredygtige løsninger – økonomisk og
praktisk
 Udbreder viden i vandsektoren – vandselskaber kan tiltrække de
bedste medarbejdere
 Alle projekter gavner hele vandsektoren
Følgevirkninger:
 Styrker eksporten - hver krone investeret i miljøteknologi giver tre
kroner i afkast
 Gavner kunder – de får den bedste kvalitet og de bedste løsninger

Eksempel på projekter
 Smartfilter-Fe - jernfjernelse på vandværker VandCenter Syd
– Begrænser vandspild og reducerer omkostninger
 PUFDO – optimal pumpeflow i ledningsnettet FORS A/S
– Effektiv pumpestyring, reducerer omkostninger
 Bekæmpelse af svovlbrinte i kloakker Hedensted Spildevand A/S
– Forudsigelse af svovlbrinteproblemer, forlængelse af levetid for
kloakker
 3D kortlægning af filter i vandværk Lemvig Vand og Spildevand A/S
– Bedre vandkvalitet og begrænsning af vandspild

DANVA BENCHMARKING
BLACK BOX ELLER MULIGHEDER?

DANVA Benchmarking
 BM handler om at give et overblik over jeres selskabers performance
og understøtte jeres målsætninger, så I opnår resultater.
 DANVA vil gerne tilbyde ledelser og bestyrelser ”et kig på selskabets
performance med neutrale øjne”.

 Hvordan udvikler jeres selskab sig i forhold til sammenlignelige
selskaber i branchen?
 DANVA vil gerne hjælpe selskaberne til hurtige overblik.
 Hvilke målsætninger vil være smarte at arbejde med i dit selskab?

Målfastsættelse
Mål for vandtab
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 Målsætninger er da meget lette at fastsætte – eller?
 Hvad tænker I om ambitionsniveauet for denne
målsætninger?
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DANVA vil meget gerne hjælpe…
 DANVA står parat til at komme ud og præsentere et overblik over
jeres selskabs aktuelle performance.
 Da det er en selskabsspecifik ydelse indgås aftale under DANVAs
konsulenttjeneste.
 I kan kontakte benchmarkteamet, hvis I gerne vil vide mere.

Vand i tal 2018
Vand i tal 2018 baseres på samme skabelon som tidligere
år med visning af udvalgte nøgletal, som bredt beskriver
branchen.
Artikler/emner:
 Skattesagen – let læselig udgave
 Grundvandsressourcen. Bygger videre på sommerens debat om tørke
og om vi har grundvand nok. Følges op af et eksempel fra DIN
Forsyning omkring optimeret indvinding.
 Spildevandsselskabernes miljøindsats. Kunderne, som har haft en flot
badesæson, ser bl.a. resultatet af selskabernes arbejde i flere
havnebade og bynære strande. Eksempel Århus Havnebad og ”Badeapp.” fra Svendborg.
 Sammenhæng mellem vandforbrug og pris samt udviklingen siden
1975. Artikel om praktikants speciale opgave.
 Lånefinansiering. Forsyningsstrategien opfordrer til lånefinansiering og
selskabernes gæld vokser med 1,5 mia. pr. år. Artiklen belyser fordele
og ulemper.

Verdensmålene og Vandsektoren
Fokus for projektet:
 Verdensmålene, vandmålet og
sammenhæng mellem målene
 Relevans for vandselskaberne
 Elementer i arbejdet
 Inspiration fra praktiske
erfaringer
 Sammenhæng med lokal
værdiskabelse

Inspirationskatalog – elementer i arbejdet
4.
Hvem?

3.
Hvorfor?

2.
Om
verdensmålene

1.
Vision

8.
Prioritering
og Mål

5.
Interessenter

6.
Skab
nysgerrighed

7.
Screening

9.
Kommunikation

Praktiske redskaber
2 eksempler

LØNSTATISTIKKER
2017

Lønstatistikker for DANVAs medlemmer
3 lønstatistikker med data for 2017:
Medarbejderstatistik

Rapport udsendt februar 2018
Deltagende selskaber: 66
Antal medarbejdere: 5.294

Direktørlønninger

Rapport udsendt marts 2018
Deltagende selskaber: 42

Rapporterne er fortrolige og sendt til de deltagende selskaber

Bestyrelseshonorar

Rapport udsendt april 2018
Deltagende selskaber: 48

Medarbejderfordeling i vandbranchen
Kategori

Medarbejder fordeling på kategorier i vandbranchen
Driftledere, formænd,
maskinmestre
7,6%

Øverste ledelse
4,3%

Rengøring og
husassistenter
1,3%
Specialarbejdere (3F)
18,9%

Laboratorie og
miljøarbejdere
1,7%

Øvrige Akademikere
6,5%
Spildevands- og
Drikkevandsoperatører
6,6%

Ingeniører
13,7%

IT-personale
1,7%

Kontorpersonale
14,5%

Tekniske assistenter og
øvrige teknikere
6,3%

Håndværkere
16,8%

A
B
C
D
E
F1
F2
G
H
I
J
K

Antal

Rengøring og husassistenter
Specialarbejdere (3F)
Spildevands- og Drikkevandsoperatører
Håndværkere
Tekniske assistenter og øvrige teknikere
Kontorpersonale
IT-personale
Ingeniører
Øvrige Akademikere
Laboratorie og miljøarbejdere
Driftledere, formænd, maskinmestre
Øverste ledelse/chefgruppen

Forhold

Aftaler
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69
23,2
4,3
2,9
38
59
3
999
12,2
0,6
0,2
37
63
0,3
352
9,9
0,0
0,0
36
61
3
891
8,1
0,6
0,9
44
55
1
332
56,9
3,0
1,2
48
48
3
767
60,2
7,0
3,0
49
48
3
92
44,6
12,0
6,5
60
35
5
723
53,0
14,2
7,6
46
46
8
346
41,9
19,7
7,8
57
33
10
90
50,0
1,1
0,0
41
56
3
404
31,9
27,2
43,6
44
51
5
229
53,3
70,3
90,4
31
52
17

Statistikken giver et meget præcist billede over
arbejdsstyrkefordelingen hos selskaberne:
 Kønsfordeling: 70 % er mænd
 Gennemsnitsalder: 49 år
 Anciennitet i selskabet: 10 år
 Gennemsnitsløn: 40.940 kr.
 Aftaleforhold:
– KL-aftale: 51,8 %
– DI-aftale: 43,5 %

Køn

Andel
Mænd
%
12
92
98
99
43
19
80
62
48
23
95
71

Direktørlønninger – år 1
Der var 42 ud af de 66 selskaber, som deltog i
medarbejderstatistikken, der ønskede at deltage i statistikken for
direktørlønninger.
Der blev spurgt ind til:
 Årsløn (opgjort som 12 x oktoberlønnen)
 Maksimal mulig resultatløn (% af årsløn)
 Indgår der firmabil i lønaftalen?
Direktørlønningerne er opdelt på:
 Regioner
 Antal forsyningsarter
 Omsætning
 Antal ansatte

Afrapporteringen er
anonymiseret

Direktørlønninger
Regionale forskelle:
Den gennemsnitlige direktørløn varierer
fra 1.000.698 kr. i region Nordjylland til
1.207.015 kr. i region Sjælland.

Firmabil:
Der er 5 ud af 42 direktører, hvor
der indgår en firmabil i aftalen.

Direktørlønninger opdelt på regioner

Årsløn, kr.
1.400.000

Antal
direktører

1.300.000
1.200.000

Direktørlønninger
Aftale om firmabil

Antal
direktører

40

1.100.000

35

1.000.000

Resultatløn:
Der er 8 ud af 33 direktører, der
har en aftale om mulig resultatløn.
Aftalerne varierer fra 4 til 10 % af
årslønnen.
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Uden firmabil

Baseret på 42 indberetninger

Med firmabil

Ingen resultatløn

DANVA 2017

Baseret på 33 indberetninger

Med resultatløn

DANVA 2017

Direktørlønninger:

Direktørlønninger

Rapporten indeholder grafer, der viser
de faktiske lønninger i forhold til antal
forsyningsarter, omsætning, regioner
og antal ansatte.

Opdelt udfra antal forsyningsarter
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Bestyrelseshonorar – år 1
Der var 48 ud af de 66 selskaber, som deltog i medarbejderstatistikken,
der ønskede at deltage i statistikken for direktørlønninger.
Der blev spurgt ind til:
 Honorar:
– Formand/mænd
– Næstformand/mænd
– Menige medlemmer incl. medarbejderrepræsentanter og
forbrugerrepræsentanter
 Antal menige medlemmer
Bestyrelseshonorarerne opdeles på:
 Regioner
 Antal forsyningsarter
 Omsætning

Afrapporteringen er
anonymiseret.
Dog eftersendes evt. en
tabel med oplysningerne
til de selskaber, der
ønsker det.

Bestyrelseshonorar
Antal bestyrelser og antal forsyningsarter

Antal bestyrelser i selskaberne:
Der er meget store variationer i strukturen for
de deltagende selskaber. Der er selskaber med
kun én bestyrelse, mens et enkelt selskab har
op til 15 bestyrelser.
På grafen ses antal bestyrelser samt antal
forsyningsarter.
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Antal bestyrelser og gns. antal bestyrelsesmedlemmer

Antal medlemmer i bestyrelserne:
Gennemsnitstørrelsen i bestyrelserne er 8,4
medlem incl. formand og næstformand.
Det er opgjort udfra antal samlede taburetter i
selskabernes samlede antal bestyrelser.
Vi har desværre ikke spurgt om kønsfordelingen.

Gns. Antal bestyrelsesmedlemmer
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Bestyrelseshonorar – Formand/mænd
Rapporten indeholder grafer, der viser honoraret
til selskabets formand/mænd i forhold til

Honorar til bestyrelsesformand/mænd
Opdelt udfra antal forsyningsarter

Samlet honorar til
formænd, kr./år

omsætning, antal forsyningsarter og regioner.
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Opdelt på regioner
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NYT KONTOR I KØBENHAVN

Kontor Vester Farimagsgade 1, Kbh
• DANVA har 4 kontorpladser
• Kontorfællesskab med Dansk
Fjernvarme og Dansk
Affaldsforening
• 3 mødelokaler (max. 16 – 18
personer)
• Endvidere mødefaciliteter i
ejendommen med mulighed
for forplejning
• Kantineadgang

DANVA
Dansk Vand- og

Spildevandsforening

EMNER FRA
MEDLEMSKREDSEN

EVENTUELT

Tak for opmærksomheden ...
DANVA er brancheorganisation for vandselskaber.

DANVA forener alle, der hver dag leverer rent drikkevand, håndterer spildevand og forebygger
oversvømmelser gennem klimatilpasning med både traditionelle og innovative metoder.
DANVA forstærker alle, der udvikler og implementerer nye vandløsninger til Danmark og
verden.

DANVA fortæller alle om værdien og effekten af danske vandløsninger, der skaber bedre
livsvilkår og vækst i Danmark.

www.danva.dk

danva@danva.dk
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