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DANVA’S STRATEGI
2020 - 2024



Regionalmøder
Drøftelse i medlemskredsen: 
 Strategiske temaer og indsatsområder

 DANVAs positionering ift. til de strategiske temaer (snævert vs bredt)

 Foreløbige linjer for strategi og indledende drøftelse af vision

 Udgangspunkt for holdningsdannelse (politikker)



DANVAs strategi 2020-2024, kick off m.v.

 Strategiseminar for bestyrelse og 
rådgivende udvalg ultimo marts 2019

 SWOT proces for branche og DANVA

 Diskussion af strategiske 
udfordringer og temaer

 Workshops på sekretariatet

 Bestyrelsens strategiudvalg

 Bestyrelse og eksterne interessenter 
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BESTYRELSE

STRATEGIUDVALG

INTERESSENTER

RÅDGIVENDE 
UDVALG/
MEDLEMMER

Q1 19 Q2 19 Q3 19 Q4 19 Q1 20 Q2 20

ARBEJDSGRUPPE

Fastsættelse af 
endelig strategi

Beslutte
retning og 
ambition 

Fællesmøde 28/3: 
• Ambition
• Arbejdsdeling
• Temaer

SEKRETARIAT

DANVA Årsmøde 
23/5: 

• Handlingsplan
• Temaer
• Ambitionsniveau 6/9: 

Status og 
drøftelse 

Udarbejdelse 
af strategiudkast

29/11: 
Drøftelse af vision og 

strategiske temaer

Regionalmøde 
uge 38 (16.-18. sep)
• Strategiske temaer 

og indsatsområder
• Foreløbige linjer 

for strategi 
• Indledende drøftelse 

af visionen

Januar: 
Orientering på DANVA 

Nytårstaffel

22/5: 
Drøftelse af 

status

Strategiske
temaer,

indsatsområder,
delanalyser,

Deadline
27. august

28/5 
Fællesmøde
Sekretariat

4/7 
Møde

13/5
Møde

Ultimo maj:
DANVA 

Årsmøde 2020
Præsentation, 

Startskud til
Strategi 

2020-2024

Medarbejder-
seminar

Eventuelt dialogmøder

26. Marts 
Seminar for 
Rådgivende 
Udvalg og
Bestyrelse 

Eventuelt dialogmøder

8/4
Møde

9/10
Workshop med 

interessenter

20/8
Arbejde med

visionen

7/6
Møde

Oktober
Skriftlig
høring

Februar
Skriftlig
høring

12/8 
Medarbejder-

workshop

Aktivitetsplan



Proces for arbejde med strategien
STRATEGISKE TEMAER – INDSATSOMRÅDER – KERNEYDELSER - HANDLEPLAN

• For hver af de seks strategiske temaer defineres 2-3 indsatsområder, 
som hver bidrager til en eller flere af følgende tre kerneydelser: 
interessevaretagelse, medlemsservice og viden

• Der opstilles målsætninger for alle indsatsområder
• Visionen kobles til de seks strategiske temaer  (materiale fra workshops 

anvendes)
• Der identificeres senere operationelle tiltag/projekter til realisering af 

indsatsområderne (handleplan)



DANVAs strategi 2020-2024, strategiske temaer
 Vandselskaberne skaber 

rammerne for et sundt og trygt 
liv

 Vand er omdrejningspunktet for 
et bæredygtigt samfund

 Vandselskaberne som vigtig aktør 
i et udviklingsorienteret 
lokalområde

 Innovation og grøn omstilling
 Vandselskaber i offentligt 

ejerskab med en gennemskuelig 
regulering

 DANVA er en forening i dialog 
med omverdenen



Strategiske temaer og indsatsområder
Strategiske temaer Indsatsområder

Vandselskaberne skaber rammerne for et sundt og trygt liv • Forsyningssikkerhed
• Klimatilpasning
• Forbrugernes tillid til vand

Vand er omdrejningspunktet for et bæredygtigt samfund • En helhedsorienteret vandhåndtering
• En energi- og ressourceeffektiv vandsektor

Vandselskaberne som vigtig aktør i et udviklingsorienteret 
lokalområde

• Den lokale strategiske aktør
• Det værdiskabende vandselskab

Innovation og grøn omstilling • Understøtte forskning og udvikling
• Rammer og tværsektorielt samarbejde
• Standardisering

Vandselskaber i offentligt ejerskab med en gennemskuelig 
regulering

• Politisk indflydelse

DANVA er en forening i dialog med omverdenen • Alliancer
• Netværk
• Et stærkt sammenhold i foreningen
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DANVA vil have fokus på 
forsyningssikkerhed, kvalitet af 

drikkevand, rensekvalitet af 
spildevand. Snæver håndtering af 

klimatilpasningsproblematikker. 
Rimelige og stabile 

forbrugerpriser.

DANVA vil have fokus på 
klimatilpasning med merværdi, 

håndtering af overløb og kvalitet i 
vandmiljøet bredt set (vandløb, 

havnebade, havmiljø, 
stormflodssikring, grundvand i 

byerne mm.) og skovrejsning. Der 
er accept af, at en del af 
regningen skal betales af 
forbrugerne via taksterne.

”Skal” ”Bredt”

Vandselskaberne skaber rammerne 
for et sundt og trygt liv



13

DANVA vil i strategiperioden arbejde på, 
at vandselskaber kan agere bæredygtigt 
ved at levere rent og urenset drikkevand 
og transportere og rense spildevandet 

med mindst mulig miljø- og 
klimapåvirkning.

DANVA understøtter vandselskabernes 
arbejde med FN’s verdensmål. Ved målrettet 

arbejde med målene understreger 
vandselskaberne deres samfundsansvar og 
er en afgørende ’driver’ ved at implementere 

verdensmålene i sine strategier. 
Vandselskabernes bidrag til vandteknologi og 

vandtekniske løsninger sker gennem 
partnerskaber og der er blandt andet fokus på 

energiproduktion, ressourceeffektivitet, 
klimaløsninger, eksport, social ansvarlighed 

m.v.. 

”Skal” ”Bredt”

Vand er omdrejningspunktet for et 
bæredygtigt samfund 
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DANVA vil i strategiperioden arbejde på at 
vandselskaber er en aktiv medspiller i by-

og lokalområdeudvikling. Selskaberne  
bidrager gennem deres kerneydelser; 

drikkevandsforsyning, spildevandsrensning 
og klimatilpasning til nærmiljøer, der er 

attraktive at bosætte sig i.  

DANVA understøtter vandselskabernes  
samarbejde med lokale virksomheder, 

forsknings- og uddannelsesinstitutioner, 
erhvervsskoler mv. hvorigennem 

vandselskaberne en vigtig part i udviklingen 
af lokale jobs og udviklingen af nye 

teknologier, som kan være med til at sikre 
en rimelig og stabil vandpris. Igennem dette 

samarbejde er selskaberne med til at 
fremme en miljøbevidst adfærd hos børn og 

forældre. 

”Skal” ”Bredt”

Vandselskaberne som vigtig aktør i et 
udviklingsorienteret lokalområde
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DANVA vil i strategiperioden arbejde 
for, at vandselskaberne kan bidrage til 

innovation i forbindelse med den 
grønne omstilling af Danmark. 

Vandselskaber arbejder blandt andet 
med energiproduktion for at blive 

energi- eller klimaneutrale. 
Digitalisering og innovation er 
grundlaget for effektivisering.

DANVA vil i strategiperioden arbejde for, at 
vandselskaberne kan bidrage til dansk eksport af 

vandteknologi gennem forskning, udvikling og 
afprøvning af nye løsninger ved at være first

mover. Selskaberne tager medansvar for at flytte 
udviklingen fremad og innovation, teknologisk 
udvikling og digitalisering er en naturlig del af 
vandselskabernes kerneydelser. DANVA vil 

arbejde for integration på tværs af forsyningsarter 
og udvikling af nye forretningsmodeller, og der er 
store muligheder i at tænke vandselskaberne som 

en integreret del af den grønne omstilling af 
verden. 

”Skal” ”Bredt”

Innovation og grøn omstilling
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DANVA vil i strategiperioden arbejde for, at 
vandselskaberne bibeholdes i et offentligt 
ejerskab, fortsat drevet under demokratisk 

kontrol, med opmærksomhed på selskabernes 
status som naturlige monopoler. Der skal 

fortsat være fokus på god selskabsledelse i 
vandselskaberne med moderne principper for 
governance. I erkendelse af at effektivitet og 

ansvarlighed er grundlaget for 
vandselskabernes legitimitet, vil DANVA 

arbejde for at bibeholde og udvikle et godt 
samarbejde med myndighederne. 

DANVA vil arbejde for, at vandsektoren kan 
bidrage til værdiskabelse i et samfund med 

bæredygtig vækst, velfærd og velstand. Det er 
centralt at udvide selskabernes muligheder for 
at bidrage til en bæredygtig samfundsudvikling 

gennem øgede frihedsgrader i relation den 
daglige drift, og udvikling af nye løsninger. Der 
er derfor behov for at udvikle en ny regulering 

der kan understøtte dette formål. Vi skal i 
højere grad tale om transparens, indhold og 

resultater.

”Skal” ”Bredt”

Vandselskaber i offentligt ejerskab 
med en gennemskuelig regulering
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DANVA vil arbejde for, at indsamle og 
formidle viden om vandselskabernes 

kerneopgaver. DANVA vil fokusere dialogen 
på medlemskredsen, fordi det er selve 

grundlaget for, at DANVA kan være robust i 
dialogen med samfundet, lovgiver og 

regulator. Medlemmerne har forskellige 
forudsætninger og stiller derfor forskellige 

krav til DANVA. Det er et vilkår, som 
DANVA skal have øje for og agere efter. 

Et stærkt sammenhold kendetegner 
foreningen og som vandsektorens 

brancheorganisation og talerør 
samarbejder DANVA med politikere, 

ministerier, styrelser, KL, 
brancheorganisationer, leverandører, 
producenter, rådgivere, forsknings- og 
uddannelsesinstitutioner, presse mv.  

DANVA skaber værktøjer for 
vandselskabernes dialog med kunderne og 

alliancer udgør en integreret del af 
DANVAs arbejde.

”Skal” ”Bredt”

DANVA er en forening, i dialog med 
omverdenen



Strategi 2016-2020

DANVAs vision
Danmark er landet med verdens bedste 
forsyning af rent drikkevand, håndtering af 
spildevand og forebyggelse af 
oversvømmelser gennem klimatilpasning.

Rent vand til Danmark og verden

DANVA vil for og med sine medlemmer gøre 
Danmark til et globalt center for viden om 
vand og klimaløsninger, ressourceeffektivitet 
og integreret forvaltning af hele 
vandkredsløbet. DANVA vil accelere
teknologiske fremskridt og adgang til nye 
markeder. 

DANVA 2020 mål
 VANDS betydning for Danmarks velfærd og 

bidrag sektorer er kendt af alle 
beslutningstagere.
 DANVA er centrum for debat, videndeling, 

innovation og politikudvikling for 
medlemmer og andre aktører i 
vandsektoren, skabt via DANVA aktiviteter. 
 DANVA er kendt og anerkendt både 

nationalt og internationalt af centrale 
beslutningstagere.
 DANVA leder implementeringen af 

sektorens Vandvison 2025. 



Strategi 2016-2020
DANVAs mission

DANVA skal for alle medlemmer og 
samarbejdspartnere:

 Forene alle, der hver dag leverer rent 
drikkevand, håndterer spildevand og 
forebygger oversvømmelser gennem 
klimatilpasning med både traditionelle og 
innovative metoder.

 Forstærke alle, der udvikler og 
implementerer nye vandløsninger til 
Danmark og verden.

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

Der er et ønske om at 
modernisere teksten i 
formuleringen af missionen, 
men fastholde de tre 
nøglebegreber:

Forene…
Forstærke…
Fortælle…



DANVAs vision 2024

De tre højest prioriterede 
temaer i relation til 
arbejdet med visionen 
var:



DANVAs vision 2024
Visions øvelse

Hvad er kendetegnende for DANVA i 2024?

 Hvad er DANVAs position i samfundet bredt og i forsyningssektoren?

 Hvad er vandsektorens position i samfundet?

 Hvad er de primære resultater, DANVA har skabt i strategiperioden?

Hvad gjorde vi for at komme derhen ?



Brainstorm



Høring i oktober 2019
 Medlemsarbejdet i DANVA 

herunder 
holdningsarbejdet 
(udarbejdelse af politikker)

 DANVAs kernefortælling
 Strategiske temaer og 

indsatsområder
 Rammer for arbejdet med 

DANVAs vision og mission



DANVAs strategi 2020-2024, mulighed for indflydelse

Der vil bl.a. være følgende muligheder for 
at give sin mening til kende:

 Ved regionalmøder i uge 38 2019 

 Ved skriftlige høringer i oktober 2019 
og februar 2020

 Gennem dialog med medlemmer af 
bestyrelse og rådgivende udvalg frem 
til marts 2020



AKTUELLE EMNER



Aktuelle emner
 FT- og EP-valgene, de nye 

ministre og mange nye 
ordførere

 Det sidste nye i 
vandsektorens skattesag

 Udviklingen i 
effektiviseringskrav

 Tidsplan for implementering 
af stemmeaftale om justering 
af den økonomiske regulering 
af vandsektoren

 Implementering af tillæg til 
national pesticidstrategi 



Aktuelle emner
 IWA verdenskongres i København 

oktober 2020
 Inddrivelse
 Betalingsregler for spildevand
 Drikkevand og afsmitning fra 

komponenter i vandbanen
 CO2 udledning fra vandselskaber
 Målerdata
 Klimakonference hos KL
 DANVAs medlemsloyalitetsprogram



FT- OG EP-VALGENE, DE 
NYE MINISTRE OG MANGE 
NYE POLITISKE ORDFØRERE



De politiske ordførere
Klima- Energi- og Forsyningsudvalget

 Ida Auken (R), formand

 Carsten Kissmeyer (V), næstformand, 
forsyningsordfører

 Anne Paulin (S)

 Signe Munk (SF)

 Mai Villadsen (EL)

 Thomas Danielsen (V), klimaordfører

 Morten Messerschmidt (DF)

Miljø- og Fødevareudvalget

 René Christensen (DF), formand

 Kasper Roug (S), næstformand

 Mette Gjerskov (S)

 Zenia Stampe (R)

 Carl Valentin (SF)

 Mai Villadsen (EL)

 Jacob Jensen (V)



De politiske ordførere
Finansudvalget

 Jens Joel (S), formand

 Torsten Schack Pedersen (V), 
næstformand

 Christian Rabjerg Madsen (S)

 Sofie Carsten Nielsen (R)

 Lisbeth Bech Poulsen (SF)

 Rune Lund (EL)

 Troels Lund Poulsen (V)

Erhvervsudvalget

 Lars Chr. Lilleholt (V), formand

 Kasper Roug (S), næstformand

 Orla Hav (S)

 Katrine Robsøe (R)

 Lisbeth Bech Poulsen (SF)

 Victoria Velasquez (EL)

 Tommy Ahlers (V)



DET SIDSTE NYE I VAND-
SEKTORENS SKATTESAG



Vandsektorens skattesag
 Vandsektorens vs. Skatteministeriet

7  - 0
 Drøftelser med Skattestyrelsen om 

genoptagelsescirkulære og vejledning til de 
mere end 300 sager ved Landsskatteretten

 Anbefalinger om lånefinansiering vs. 
kontantfinansiering
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UDVIKLINGEN I 
EFFEKTIVISERINGSKRAV



Akkumulerede effektiviseringskrav

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

m
io

. 
kr

.

år

Ekstraordinært effektiviseringskrav Individuelt effektiviseringskrav Generelt effektiviseringskrav



Opgørelse og fremskrivning, eff. krav

Alle tal i mio. kr. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Total
Generelt effektiviseringskrav -      22        -      162      216      216      268      268      268      268      268      268      2.224   
Individuelt effektiviseringskrav 163      178      125      62        82        83        81        80        79        79        79        79        1.171   
Ekstraordinært effektiviseringskrav -      -      -      426      -      -      -       -       -       -       -       -       426       
Total 163      201      125      650      298      299      349      348      347      347      347      347         3.822 

Akkumuleret (siden 2014) 163      363      488      1.138  1.436  1.734  2.083   2.432   2.779   3.127   3.474   3.822   



TIDSPLAN FOR IMPLEMENTERING 
AF STEMMEAFTALE OM JUSTERING 
AF DEN ØKONOMISK REGULERING 
I VANDSEKTOREN



Elementer i justeringen af reguleringen
 Effektiviseringspotentialet

– Der beskrives et effektiviseringspotentiale på 2,5 mia. kr. frem 
mod 2025. DANVA dokumenterer, at de 2 mia. kr. er leveret 
allerede i perioden 2014 - 2020 

 Fleksible indtægtsrammer
 Dækning af 

finansieringsomkostninger
– Ændringer i renteomkostninger forventes indarbejdet i 

indtægtsrammerne i såvel op- som nedadgående retning.

 Begrænsning af skatteregningen
– Skat skal ikke længere være en upåvirkelig omkostning og 

incitament til lånefinansiering

 Fleksibel reguleringsmodel for 
mindre, forbrugerejede vandværker

– Mulighed for at slippe for den økonomiske regulering og dermed 
skattepligt



Elementer i justeringen af reguleringen
 Høj forsyningssikkerhed og 

forbrugetilfredshed
– Forsyningssikkerhed og forbrugertilfredshed integreres i 

den økonomiske regulering, så selskaberne leverer høj 
service og kvalitet samtidig med at der sikres forbrugerne 
lavere priser.

 Stærkt økonomisk tilsyn med 
sektoren

– Administrere reguleringen og føre økonomisk tilsyn med 
vandsektoren

– Analysere og monitorere vandsektoren
– Bidrage til regeludviklingen på vandområdet
– Udforme og implementere de tekniske regler på området 

indenfor en ramme, der fastsættes ved lov udforme og 
implementere de tekniske regler på området indenfor en 
ramme, der fastsættes ved lov

– TCO-vejledning, analyse af regler for tilknyttet virksomhed i 
hele forsyningssektoren og reguleringens effekt på 
innovation i vandsektoren 

 Tilpasning af modregningsreglerne

Flytning af udlodningspunkt indenfor 
holdingselskaber



Implementering af stemmeaftale
Fase 1:
 Revideret vandsektorlov i høring med høringsfrist 20. september 2019
 Forventet ikrafttræden er 1. januar 2020
 Indhold omfatter: 
særregler om udtræden af den økonomiske regulering og skattepligt for 

små/mindre forbrugerejede vandværker
 justering af bekendtgørelse for økonomiske rammer p.g.a. skattesagen
ny hjemmel til FS om indhentning af data til gennemførelse af analyser
ændring af bekendtgørelse for økonomiske rammer for at lette 

implementering af politisk aftale (ikke 4 årige rammer i 2021 og 2022). 



Implementering af stemmeaftale
Fase 2:
 Høring af fase 2: ?
 Forventet ikrafttræden af justeret vandsektorlov er 1. januar 2022
 Første nye 4 årige indtægtsrammer 2023 for drikkevand og 2024 for spildevand
 Udeståender: 
 Det generelle effektiviseringskrav
 Fleksible indtægtsrammer 
 Lovliggørelse af VUDP
 Genanbringelse af provenu fra salg af større aktiver
 Dækning af finansieringsomkostninger (WACC)
 Tilpasning af modregningsregler for koncerner



Implementering af stemmeaftale
”Fase 3”:
 Høring af fase 3: ?
 Forventet ikrafttræden: Antageligt efter 2024
 Forventelige udeståender: 
Indarbejdelse af forbrugertilfredshed
Implementering af performancebenchmarking 

(forsyningssikkerhed) i den økonomiske regulering
Aftalebaseret regulering
?



IMPLEMENTERING AF 
AFTALEN OM ”BNBO”



BNBO – status for fremdrift 
 Overordnet går arbejdet fint fremad (3 møder i MFVM 

følgegruppe)
 Arbejdet har kørt i flere spor:

– vejledning (vurdering af indsatser)
– økonomi (notat om vurdering af erstatningsniveauer)
– BNBO lovforslag (har været i høring)
– bekendtgørelse (i høring 20. september)

 I kraft træden af lovforslag og bekendtgørelse 1. januar 
2020

KEFM:
 Økonomisk regulering. Ændringsbekendtgørelse i efteråret 

2019. 
Bla. præcisering af upåvirkelige omkostninger ifm. BNBO 
indsatser. 



BNBO – status for fremdrift 
 Paradigmepapir fra KL 
 Vejledning om Vandsamarbejder (Danske Vandværker og DANVA)
 MFVM workshop med inddragelse af KL, L&F, DVV, DANVA planlagt 

afholdt november (udgangspunkt i paradigme papir og vejledning)



Lovforslaget om BNBO
 I høring hen over sommeren
 Fælles høringssvar fra Danske Vandværker og DANVA
 Vigtigste punkter i høringssvaret ønsker om:

– bedre sammenhæng med den øvrige grundvandsbeskyttelse
– vurdering af behov for ændring af BNBO-udpegningen
– fokus på områder, hvor der endnu ikke foreligger en BNBO-

udpegning (f.eks. nye kildepladser, ændret indvindingsmængde, 
manglende grundvandsmodeller, ændring af kortgrundlag)



Vejledning om vandsamarbejder
 Samarbejde ml. DANVA og Danske 

Vandværker
 Skal give anbefalinger til oprettelse af 

vandsamarbejder og deres 
arbejdsopgaver

 Endelig version skal være klar med 
udgangen af 2019 



IWA WWC 2020



IWA World Water Congress & 
Exhibition Tokyo 2018

Five days of critical discussions into 
the future of sustainable water management

Over 9815 leading water professionals from 98 countries came together between the 16th and the 21st September 
2018 to shape our water future. Thought-leadership permeated workshops, debates, business forums, keynote 
speakers, technical and training sessions. Networking opportunities enabled new insights and partnerships, 
showcasing new ideas and solutions to solve the global water crisis.  



Den danske kernefortælling og 
eftermæle af Kbh. 2020



Aktiviteter

Eksportforeningen: tilmelding åben

Arbejdsgruppe med State of green, 
involvering af DANVAs medlemmer

Forslag fremsendt til IWA

Workshop på NORDIWA spildevandskonference 
23-25 sept.

Deadline 31/10 for 
abstracts

Programkomite

Dialog med MFVM
Opbakning fra ny miljøminister

Realdania samarbejde til involvering af 
bysegment

Initiativ rettet mod skoleelever 
(ansøgning til Rambøll fonden)

Operational Challenge



Hvad får DANVA ud af det  
 Vandsektoren på dagsordenen

 Adgang til netværk og ekspertise for DANVAs medlemmer

 Involvering  i aktiviteter for DANVAs medlemmer indenfor brændende 
temaer som klima og bæredygtighed

 En styrket dansk vandsektor med styrket samarbejde om innovation og 
teknologiudvikling

 Bedre løsninger og rimelige vandpriser

 Synlighed af danske vandselskaber og vandløsninger

 STOLTHED - ET KÆMPE ENGAGEMENT OM VAND OG VORES KERNEOPGAVE



Ugens forløb 18.-23. oktober 2020
Ugens forløb ud over sessioner og workshops

Søndag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
Opening 
session

Keynote Keynote Keynote Keynote Technical 
tours & 
post-
congress 
training

Keynote Forum Forum Forum Forum
Summit Forum Forum Closing 

session
Keynote Keynote Keynote Keynote
Technical 
tours

Technical 
tours

Technical 
tours

Welcoming 
reception

Project 
innovation 
awards

Cultural 
evening

Gala dinner

Aktiviteter for vandselskabers 
bestyrelser: 

Åbningssession

Keynotes

High level SDG summit

Utility Leaders Forum 

Technical Tours 

Social events, galla

Diverse relevant i programmets 
sessioner og workshops

Program vil blive udviklet



IWA WORLD WATER CONGRESS & EXHIBITION 2020

JOIN US IN COPENHAGEN
WATER FOR SMART LIVEABLE CITIES 18 – 23 October



INDDRIVELSE





BETALINGSREGLER FOR 
SPILDEVAND



Baggrund
 Den tidligere regering igangsatte tarifanalyse for vand- og 

spildevands-områderne ultimo 2018
 Afrapportering af tarifanalyse forventes til 1. kvartal 2020
 Herefter forventes lovforberedende arbejde i forhold til 

betalingsregler for spildevand (Pt. er status og proces for dette uklar.
DANVA er i dialog med KEFM/Energistyrelsen)

 Da betalingsloven har meget stor betydning for vandselskabernes 
drift og udviklingsmuligheder, er det væsentligt at fremkomme med 
DANVAs anbefalinger til ændringer af betalingsloven, før det 
lovforberedende arbejde går i gang.



Proces og medlemsinddragelse
 Primo maj 2019

DANVA sender notat med 37 forslag til ændringer til Energistyrelsen 
(opsamlet fra medlemmer gn. mange år, notat om uhensigtsmæssigheder 
fremsendt første gang i 2011).

 20. august 2019
Opstartsmøde i DANVA projektgruppe om betalingsloven
Stor interesse: 28 vandselskaber deltog bredt fra hele landet

 Der er flere emner, hvor der er divergerende holdninger i medlemskredsen
 Hvis man ønsker sin holdning indarbejdet er det vigtigt at møde op
 23. september forventet andet møde i projektgruppe 



DANVAs ønsker til ændringer 
-bruttoliste drøftet på møde med medlemmer
 Bedre muligheder for inddrivelse af restancer (foged, lukke for vand)

 Færre restriktioner på adgang til opkrævning af supplerende tilslutningsbidrag (jævnfør vand og varme)

 Spildevandsselskaber skal kunne betale 100% af omkostninger til afvandingsforanstaltninger for klimatilpasningsprojekter og have mulighed for at 
være projektejere

 Reglerne for betaling af vejbidrag for kommuner og stat skal være klare og entydige

 Der skal være to forskellige typer af tilslutningsbidrag:
- Et for husspildevand mv.
- Et for regnvand, herunder terrænnært grundvand, dræn) opgjort med afsæt i størrelsen af tilsluttet areal

 Der skal være to forskellige typer af vandafledningsbidrag:
- Et for husspildevand mv.
- Et for regnvand, herunder terrænnært grundvand, dræn) opgjort med afsæt i størrelsen af tilsluttet areal

 Der skal være mulighed for at opkræve et højere fast bidrag pr. stik – hvad enten der er tale om spildevand, regnvand eller en kombination

 Spildevandsselskaber skal have direkte adgang til forbrugsdata for vandforbrug og mulighed for at opsætte og eje vandmålere og spildevandsmålere.

 Det skal fremgå klart, at kommunernes godkendelse af betalingsvedtægter og takster udelukkende er en legalitetskontrol

 Kommunerne skal være forpligtet til løbende at orientere spildevandsselskaberne om byggetilladelser

 Nye presserende opgaver skal skrives ind i regelgrundlaget, herunder håndtering af terrænnært grundvand i byområder og nyttiggørelse af stoffer 
(slam, fosfor) og energi, eventuelt kystsikring

 Sammenskrivning af eksisterende lov, ændringslove, vejledning og ”ændringsvejledninger”



Næste skridt

 2. møde i projektgruppen

 Oktober: skriftlig opsamling på projektgruppens arbejde og 
anbefalinger

 Inddragelse af DANVAs bestyrelse ift. projektgruppens anbefalinger

 Notat til Energistyrelsen inden udgangen af 2019



MÅLERDATA OG 
KONKURRENCE-
LOVGIVNINGEN



KL KLIMAKONFERENCE



Kan forsyninger hjælpe?
 Det korte svar er selvfølgelig JA

”Hjælpe-områder”
1. Medfinansiering og drift af regnvandsløsninger på og i terræn
2. Håndtering af terrænnært grundvand i byområder
3. Drænvand fra det åbne land
4. Stormflodssikring



DANVA´S MEDLEMS-
LOYALITETSPROGRAM



 Medlemsloyalitetsprogrammet igangsat efter dialog med 
bestyrelsen i 2014 og efter tilbagemeldinger ved årsmøde 2016, 
hvor medlemmerne ønskede en tættere dialog med DANVA. 

 Medlemsloyalitetsprogrammet omfatter bl.a. 
– Medlemsdialog (Regionalmøder, fora, 

medlemskommunikation)
– Medlemsfordele
– Tilfredshedsundersøgelse og tilbud om medlemsbesøg. 

Baggrund



 Attraktiv pensionsordning og 

sundhedsforsikring for DANVAs 

medlemsvirksomheder – Velliv

Pension/Dansk Sundhedsforsikring

 Outplacement, ledelsesudvikling 

coaching m.m. – AS/3

 Medieovervågning - Infomedia

 It sikkerhed – KMD

 Få juridisk vejledning herunder 

GDPR - Horten

Medlemsfordele



TILFREDSHED OG BETYDNING FOR OMRÅDER
Synlighed og interessevaretagelse er det område, der tillægges størst betydning, og samtidig et af de områder, hvor medlemmerne er mest tilfredse. Derefter følger
rådgivning og vejledning, hvor tilfredsheden dog er mindre. Faglige aktiviteter er det område, der tillægges relativt mindst betydning.

BetydningTilfredshed/utilfredshed

N=63; 63; 62; 62; 62; 62; 62

Overordnet tilfredshed

Synlighed og interessevaretagelse

Faglige aktiviteter

Netværksdannelse

Rådgivning og vejledning

Skriftlige vejledninger og værktøjer

Medlemskommunikation

40%

13%

24%

18%

51%

50%

53%

47%

8%

29%

15%

27%

2%

6%

6%

3%

2%

5%

0% 25% 50% 75% 100%

Meget stor betydning Stor betydning Hverken / eller
Lille betydning Meget lille betydning Ved ikke

29%

30%

18%

31%

18%

19%

24%

59%

56%

65%

47%

50%

61%

63%

11%

11%

13%

16%

26%

11%

13%

2%

2%

2%

2%

5%

6%

3%

8%

0% 25% 50% 75% 100%

Meget tilfreds Tilfreds Hverken / eller
Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke
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DRIKKEVAND OG
AFSMITNING
FRA KOMPONENTER
I VANDBANEN



Drikkevand og afsmitning fra 
komponenter i vandbanen.
 Afsmitning fra komponenter i vandbanen er blevet et erkendt 

problem.
 Der er taget initiativer til at løse en del af problemerne.
 Undersøgelser og DANVA VUDP projekt har klarlagt at der er mange 

komponenter i vandbanen, der kan give anledning til afsmitning.
 Vi skal have klarlagt, hvordan vi kan afdække problemer og anvise 

løsningsmuligheder.
 Målet er, at sikre vandselskaberne leverer det reneste vand til 

kunderne.



Nuværende initiativer:
 DK-Vand: En certificeret mærkningsordning for plastledninger. 

Initiativ fra den danske plastbranche, Aarhus Vand, DANVA og DTI. I 
dag har vi en ordning der er anderkendt og bakkes op af danske og 
udenlandske producenter. Skal udvides med fittings.På sigt er der 
ønske om DK-vand mærke hos Kamstrup, AVK og Grundfos.

 NPM: Ordningen bygger oven på den nordiske mærkningsordning 
Nordisk Polymark, hvor DANVA har formandsskabet.

 VUDP: ”Grundlaget til Dansk Standard for materialer i kontakt med 
vandbanen.” Igangværende projekt der udarbejdes af HOFOR, 
Aarhus Vand, Vandcenter Syd, KU og DTU.



Proces:

Noget ved vi og noget gør vi !

Afklaring: ”Road map”

Materialer vi er trygge ved og kan forsvare at anvende!

Tid



Road Map:
Omfang af problemer

Identificere projekter

Udarbejde handlingsplan

Få et aktør overblik , Branchen, Vandselskaber, EU, Internationalt, Myndighederne.

Identificere alliancepartnere

Tidsplan og ressourcer

Beslutning af initiativer



CO2 UDLEDNING FRA 
VANDSEKTOREN



CO2 udledning fra Vandsektoren
Fælles brev sendt til tidligere miljøminister Jakob Ellemann-Jensen i april 2019 fra 

Dansk Industri, Dansk Miljøteknologi og DANVA:

Brevet eftersendes til den nye Miljøminister Lea Wermelin samt 

Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen.

Hele brevet er vedlagt som bilag til orienteringen. 

Udsnit:

Derfor ønsker vi fra Vandvisionens side at sætte gang i en organisatorisk proces, 
hvor vi i fællesskab vedtager en dansk målsætning for, hvornår vandsektoren 
samlet set skal være energi- og senere hen klimaneutral. Vi foreslår en model, 
hvor vandselskaberne/kommunerne frivilligt melder deres målsætninger ind, 
og at man på den baggrund fastsætter en samlet målsætning for, hvornår hele 
regnskabet skal gå i nul og i plus.



CO2 udledning fra Vandsektoren
Det forestående arbejde:

 Det skal sikres, at vandbranchens bidrag til CO2 reduktioner ”kan ses” i de 

forskellige offentlige opgørelser:

– Hvilken metode bruges der i regeringen målsætnings om 70 %?

– Parisaftalen?

– Hvilken metode bruger kommunernes i deres CO2 opgørelser?

 Hvad er vandselskabernes målsætning/forventning?

– Undersøgelse blandt medlemmerne

 Fælles opgørelsesmetode for branchen



CO2 udledning fra Vandsektoren
Fælles opgørelsesmetode for branchen:
DANVA vil fortsætte arbejdet for en CO2 opgørelsesmetode 
indeholdende:

– Et overordnet simpelt niveau,  som alle selskaber kan 
forholde sig til.

– Et detaljeret niveau til de mere ambitiøse selskaber. 
Det overordnede simple niveau skal være branchens input til MST, 
når de, som det forventes, vil implementere en ”CO2-
performance-benchmarking parameter” ved næste opdatering, 
som alle selskaber under VSL skal indberette til.
CO2 modellen skal bygges ovenpå energiopgørelsesmodellen, 
som blev implementeret for 3 år siden. Energimodellen er 
tilsvarende opbygget i 2 niveauer, hvor det overordnede niveau 
indgår i MSTs performancebenchmarking.



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

VANDHUSET |  Godthåbsvej 83, 8660 Skanderborg | Vester Farimagsgade 1, 
5. sal | 1606 København V |  Tlf. 7021 0055 |  danva@danva.dk | www.danva.dk
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