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hsa/CEL 
 

  Indbetaling til udviklings- og 
demonstrationsprojekter i 2020 
Indstilling til beslutning 
Bestyrelsen indstiller, at generalforsamlingen fastsætter et anbefalet frivilligt bidrag til ud-
viklings- og demonstrationsprojekter i 2020 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 
Vandsektoren har siden 2016 indbetalt til udviklings og demonstrationsprojekter i form af 
indbetalinger til det af DANVA oprettede ”Vandsektorens Udviklings- og Demonstrations-
program”, VUDP-ordningen. 

Forudsat generalforsamlingens godkendelse heraf, og at det ikke viser sig urealiserbart, vil 
en ny fond forestå aktiviteterne omkring udviklings- og demonstrationsprojekter fra 2020 
og fremefter. Herefter bør indbetalinger fra vandsektoren til udviklings- og demonstrati-
onsprojekter ske til denne nye fond, sådan at disse indbetalinger afløser de hidtidige ind-
betalinger til VUDP-ordningen. Såfremt der mod forventning ikke er etableret en fond 
primo januar 2020 foreslås det, at det fastsatte anbefalede bidrag indbetales til VUDP-ord-
ningen. Hvorefter midlerne enten anvendes i VUDP-ordningen eller overføres til en fond el-
ler anden afløser for VUDP-ordningen i fald en sådan senere skulle blive etableret.  Det er 
frivilligt for DANVAs medlemmer, hvorvidt man vil bidrage og indbetale til udviklings- og 
demonstrationsprojekter, ligesom vandselskaber, der ikke er medlem af DANVA kan be-
slutte at deltage. Når et selskab ønsker at deltage er forudsætningen herfor, at selskabet 
betaler det anbefalede bidrag, men det er samtidig muligt for det indbetalende vandsel-
skab at indbetale et højere beløb i form af et supplerende bidrag. Bidragende vandselska-
ber kan søge om uddelinger til teknologiudviklingsprojekter fra puljen af indbetalte midler. 

Med de forventede vandmængder for 2020 og en betaling på 1,1 øre pr. kubikmeter pr. 
kategori vil den årlige indbetaling til udviklings- og demonstrationsprojekter kunne være 
ca. 9 mio. kr., såfremt der er en tilslutning som der var til VUDP-ordningen.   

For at gøre ordningen så administrativt let som muligt anvendes den fra VUDP-ordningen 
kendte metode for indbetalinger. I løbet af december 2019 udsender DANVA et brev til alle 
stemmeberettigede medlemmer. Såfremt medlemmer ikke ønsker at bidrage til udviklings- 
og demonstrationsprojekter, skal DANVA have besked herom inden for den i brevet an-
givne frist - i modsat fald betragtes det som et ønske om at bidrage. Der udsendes heref-
ter faktura vedr. frivilligt bidrag til udviklings- og demonstrationsprojekter i januar 2020. 
 
Følgende bilag vedlagt: 
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