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  Omstrukturering af vandsektorens VUDP aktiviteter  
Indstilling til beslutning 
Det indstilles, at DANVAs generalforsamling giver DANVAs bestyrelse mandat til:   

• At stifte en fond, der fremadrettet skal varetage Vandsektorens udviklings- og demon-
strationsprogram i fald en sådan, efter undersøgelser, viser sig egnet til varetagelse af 
vandsektorens VUDP aktiviteter.  

• At afvikle den eksisterende VUDP-ordning på et passende tidspunkt efter fondens etab-
lering.  

• At lade projekter under VUDP-ordningen overgå til fonden eller fortsætte i VUDP-ord-
ningen efter en vurdering af fordele og ulemper ved de to alternativer.  

• At lade eventuelle resterende midler fra VUDP-ordningen overgå til den nye fond ved 
VUDP-ordningens ophør.  

  
Det indstilles endvidere, at DANVAs generalforsamling i forlængelse heraf godkender, at sidedo-
kumentet ” Vandsektorens udviklings- og demonstrationsprogram (VUDP)” udgår uden videre, 
når VUDP-ordningen er afviklet, samt at dokumentet finder anvendelse med modifikationer i 
forbindelse med ordningens udfasning. 

Endelig indstilles det, at såfremt de nærmere undersøgelser viser, at det ikke er muligt at finde 
en tilfredsstillende fondskonstruktion i forhold til vandsektorens ønsker og behov, så fastholdes 
den eksisterende VUDP-ordning.  

 

Sagsfremstilling 
Vandsektorlov II forudsatte en nedlæggelse af den i forbindelse med Vandsektorlov I etablerede 
VTU-fond. I forlængelse heraf etablerede DANVA den nuværende VUDP ordning med henblik på 
at videreføre sektorens aktiviteter med teknologiudvikling (udviklings-og demonstrationsprojek-
ter) uden ophold og i en så ubureaukratisk form som muligt. I forbindelse med etableringen af 
VUDP blev det dog forudsat, at ordningen kunne blive midlertidig, idet det på et senere tids-
punkt kunne vise sig mest hensigtsmæssigt for DANVA at overgå til en egentlig fondskonstruk-
tion oprettet efter fondsloven (den i Vandsektorlov II direkte forudsatte afløser til VTU-fonden).   
 
Overgangen til en egentlig fondskonstruktion er nu aktualiseret i forbindelse med, at nedlæggel-
sen af VTU-fonden er ved at blive effektueret. Der er således fra myndighedsside rejst kritik af, 
at sektoren har valgt VUDP-ordningen frem for den i Vandsektorlov II forudsatte fondskonstruk-
tion. Det vurderes, at sektoren fortsat har en interesse i at have et centralt styret samarbejde 
om udviklings- og demonstrationsprojekter til gavn for den interne vidensopbygning og -deling i 
sektoren, og til almen nytte for samfundet. DANVA har derfor iværksat et arbejde med at af-
dække, hvorledes en hensigtsmæssig fondskonstruktion kan opbygges. Det er forudsat, at DAN-
VAs sekretariat bliver hjemsted for og sekretariatsbetjener fonden mod betaling. Ligesom det er 
forudsat, at der kan findes fornuftige løsninger i forhold til finansiering af fondens etablering og 
fondskapital. Vigtige omdrejningspunkter i afdækningen er følgende: 
 

• Skattemæssige forhold  
• Momsmæssige forhold 
• Organisatoriske forhold 
• Overførsel af overskydende midler fra VTU-fonden 
• Overgangen fra den nuværende VUDP-ordning 
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Afdækningen inddrager selvfølgelig forholdene hos såvel fonden som de vandselskaberne, der 
indbetaler til fonden.  
 
Det er ikke nogen simpel øvelse at lave den nævnte afdækning og etablere en egnet fondskon-
struktion, idet fondslovgivningen og øvrige aktuelle regler ikke er møntet på konstruering af en 
sektorfond med henblik på varetagelse af udviklings-og demonstrationsprojekter. Derfor er 
drøftelser med såvel skattemyndigheder, fondsmyndigheder som Energistyrelsen en del af af-
dækningsarbejdet og forudsætninger for etablering af en tilfredsstillende fondskonstruktion. 
 
Arbejdet med afdækning af en fondskonstruktion er iværksat, fordi vi tror på, at de forskellige 
tråde kan samles i en fornuftig fondskonstruktion, uagtet at det er en svær øvelse, og at denne 
kan etableres inden udgangen af 2019, så det vil være muligt at fortsætte vandsektorens frivil-
lige indbetalinger til demonstrations- og udviklingsprojekter i form af indbetalinger til den nye 
fond i 2020 og således uafbrudt. Hvis det mod forventning ikke er muligt at finde en fornuftig 
fondskonstruktion, videreføres VUDP-ordningen og myndighedernes standpunkt i forhold til 
denne udfordres.  

Følgende bilag vedlagt: 
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