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Intro

Statsministeren sagde nytårsdag, at nu skulle hans nytårstale ikke kun være sådan en hip, hip hurratale. Men det var
svært for ham at skjule, at det økonomisk går rigtig godt i
Danmark. Og hvorfor skulle han da også det?
Jeg vil ikke føle mig for stor til at låne lidt af statsministerens begejstring, når jeg ser tilbage på det forgangne år
gennem vandbriller. 2018 har nemlig været et helt særligt
år for DANVA. I de sidste måneder af året blev medlemmerne, ja, og danskerne nærmest overdænget med store,
tidlige vandjulegaver.

Sejre
pga.
sammenhold

Sejrene i de største sager i foreningens historie er kommet i
hus, fordi medlemmerne i årevis har arbejdet med et stærkt
pres, har holdt sammen og været vedholdende med at
holde fokus på fælles mål.
Jeg vil modsat statsministeren vove at kippe med flaget og
sige hip, hip hurra, for der er al mulig grund til at glæde sig
over de faglige og politiske resultater i vandsektoren, som
skyldes, at vi forstår at pulje viden og kræfter i DANVA.

BNBO

Det er sådan i politik, at man kan kæmpe i mange år for en
sag, og så pludselig, så kommer den helt rigtige mulighed,
hvor vinduet er åbent, og så skal man slå til.
Sådan har det blandt andet været med en af årets helt store
successer. DANVA har i knap 20 år kæmpet for at få indført
udvidede områder med obligatorisk sprøjtefrihed omkring
drikkevandsboringer. Ved nytårstaflet sidste år sagde vi, at
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Samarbejde
m. L&F

DANVA ville søge et tættere samarbejde med landbruget for
at se, om vi via en intensiveret dialog kunne opnå resultater
ad den vej.

BNBOforhandling nu

I sommer på Folkemødet så vi muligheden for at invitere
landbruget til forhandlinger om at finde løsninger sammen.
Og det lykkedes. Sammen har vi udarbejdet et forslag, der
er grundlaget for, at Regeringen i disse timer, mens vi holder Nytårstaffel i DANVA, arbejder på Christiansborg for at
forsøge at få en aftale på plads om lige præcis dette.

Hensigten er at gøre de udpegede BNBO’er sprøjtefri i regi
Pesticid- af pesticidstrategien, som en bred forligskreds vedtog i forstrategi året 2017. Da pesticidstrategien udelukkende forholder sig
til BNBO, er det kun i de områder, en eventuel aftale kommer til at omfatte.
Jeg kan godt forstå, hvis der er folkebevægelser, forskere
Større
og andre, der ønsker sig at udvide sprøjtefriheden til også
områder at omfatte indvindingsoplande og strategiske områder i byer
og på øer. Det ønsker DANVA også. Det har bare ikke været
konteksten for disse forhandlinger om BNBO, som alt andet
lige bringer os et historisk skridt videre på vejen til at sikre
danskernes drikkevand.
Men mit ydmyge ønske er, at vi alle kan gå de næste skridt
sammen, så politikerne får de helt rigtige løsninger til en
fuld og hel beskyttelse af danskernes drikkevand for fremtiden.
Jeg bliver oprigtig glad, når/hvis politikerne lander en aftale
Bedre
om forbud mod at anvende sprøjtemidler i BNBO. Sammenbeskyt- holdt med anbefalingerne fra Arbejdsgruppen til Vandpanetelse
let om øget screening og overvågning står vi meget stærVandpa- kere i beskyttelsen af danskernes drikkevand, end vi gjorde,
nelet
da vi blev overrasket af pesticidfund for halvandet år siden.
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Hvis forligskredsen indgår forlig, så er det historisk, det vi i
DANVA har opnået sammen.
Skattesagen

Også den i november afsluttede domstolssag om vandsektorens skatteforhold viser med al ønskelig tydelighed DANVAs
berettigelse; at varetage medlemmernes interesser. Vandselskaberne og forbrugerne har vundet en sejr, der også
økonomisk sætter betydningen af medlemsskabet i relief.
Det var på alle måder befriende at afslutte skattesagen,
som vi har arbejdet med i ti år, med den utvetydige juridisk
sejr i Højesteret, hvor dommerne gav DANVA medhold med
dommerstemmerne 7-0.
Nu mangler så hele det indviklede efterspil med at få gjort
regnestykket op, ligesom en udløber af skattesagen, som er
en politisk justering af den økonomisk regulering, der er til
stor gavn for DANVAs medlemmer, skal masseres ind i
vandsektorloven.

Justeret
økonomisk regulering

Den største ændring i justeringen af den økonomiske regulering er, at vandselskaberne bliver underlagt en indtægtsramme, der tilpasses de faktiske omkostninger i vandselskaberne hvert 4. år. Indtægtsrammen kan, når aftalen er implementeret, både stige og falde. Hvis selskabets omkostninger falder mere end effektiviseringskravene og det lavere
omkostningsniveau fastholdes, har selskabet mulighed for
at realisere et overskud i 4 år. Hvis selskabets omkostninger
derimod er højere end indtægtsrammen, realiserer selskabet et underskud i 4 år, indtil indtægtsrammen er tilpasset
det nye omkostningsniveau. Dette er en markant ændring i
forhold til de nuværende regler, hvor indtægtsrammen er
fast bortset fra prisfremskrivning, effektiviseringskrav og tillæg.

Fleksible
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indtægtsrammer

Lånefinansiering

Skiftet fra en fast ramme til en fleksibel ramme skyldes,
at vandsektoren står over for en investeringspukkel når ledningsanlæg fra især 60’erne og 70’erne skal udskiftes. Den
nuværende faste indtægtsramme kan ikke dække omkostningerne til en investeringspukkel og det var derfor nødvendigt at ændre reglerne, da nogle selskaber er begyndt at
opleve et stigende reinvesteringsbehov. Benchmarkingmodellen skal sikre effektiviseringskrav til selskaber, der hæver
omkostningsniveauet til et ineffektivt niveau.
Aftaleparterne ønsker samtidig mere lånefinansiering i vandsektoren og de rette incitamenter for investeringer. Der indføres derfor en finansieringsramme, hvor vandselskaberne
fremadrettet ved nye investeringer får et tillæg til dækning
af kapitalomkostninger.

Sejre

Forhandlinger om sprøjtefrihed i BNBO, en vundet skattesag
og en regulering, der gør vandselskaber mere robuste, jo,
der er nok at glæde dig over.

Inddrivelse
med
sejre

En helt anden fælles sag, som DANVA har taget sig af på
vegne af medlemmerne, er hele spillet om inddrivelsessystemet i SKAT. Vi er kommet langt med sagen om inddrivelse af restancer til vandselskaber. DANVA fik presset kompensationen til DANVAs medlemmer for afkøb af ikke retskraftige fordringer 20 procent højere end det, Skatteministeriet ellers ville have givet. Derfor er der også al mulig
grund til at se positivt på den aftale, som Skatteministeriet
vil indgå individuelt med medlemmerne, men det er selvfølgelig lokale forhold, der bestemmer, om tilbuddet er rimeligt.
DANVA fik også presset på politisk, så der i forligsaftalen er
indskrevet, at forsyninger skal kunne inddrive restancer selv
og anvende tredjepart til opgaven. Denne aftale har DANVA
også travlt med at få udmøntet.
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Opbakning fra
medlemmer

Det er altid en stor glæde at samle DANVAs medlemmer til
foreningens arrangementer, hvad enten det er årsmøde,
konferencer eller regionalmøder. Den direkte dialog styrker
vores arbejde i foreningen og binder os endnu tættere sammen. Vi ser stadig flere til vores store arrangementer, det
fortæller mig noget om den massive opbakning, der er til
foreningen.

Ny bestyrelse

Også valget til DANVAs bestyrelse i 2018 med mange kandidater tegner på stor opbakning og interesse for DANVAs arbejde. Vi har fået en ny og efter min vurdering styrket bestyrelse, som jeg og sekretariatet ser frem til at samarbejde
med i den kommende periode.

Hvad
venter i
2019

Hvad bringer det nye år? Jo, der er hele arbejdet med udmøntning af justeret økonomisk regulering. Der er arbejdet
med at udrede konsekvenserne af den skattesag, hvor flere
medlemmer allerede har fået millioner tilbage i for megen
betalt skat. Så er der den nævnte inddrivelse af restancer,
medfinansieringsordningen af klimatilpasning, der ikke fungerer optimalt, forberedelserne til den store IWA kongres i
København i 2020, ja og så skal vi i år have udarbejdet
DANVAs Strategi, der skal være gældende for foreningen i
perioden 2020-2024. Men alt det vil I høre nærmere om.

Afslutning

Tilbage er blot at sige, tak for indsatsen i det forgange år til
hver og én i foreningen. Der er grund til at kippe med flaget
og sige hip, hip, hurra for DANVA, for det er imponerende
resultater, vi har opnået sammen.
Godt nytår!
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