FORMANDSTALE NYTÅRSTAFFEL 2020

Intro

Både Dronningen og Statsministeren lagde i deres nytårstaler vægt på indsatsen for at beskytte vores klode mod klimaforandringer. Da jeg stod her sidste år og gjorde vandregningen op for DANVAs medlemmer, da talte jeg også lidt
om klimaindsatsen, men jeg havde ingen anelse om, hvor
meget klima vil komme til at fylde både i forhold til valget i
Danmark og det til EU.
Jeg kommer derfor naturligt til at adressere det emne, ligesom jeg vil fremhæve øvrige væsentlige emner fra 2019 og
se lidt ind i det nye år, der er få dage gammelt.

Sejre
pga.
sammenhold

Når jeg ser tilbage på det forgangne år gennem vandbriller,
så har 2019 været endnu et særligt, travlt år for DANVA.
Nytårsraketterne havde nærmest ikke eksploderet færdige i
januar for et år siden, før vi landede en af de største politiske sejre, og klokken slog nærmest 12 her forleden på nytårsaften, da vi fik den sidste.
Sejrene er gennem 2019 kommet i hus, fordi medlemmerne
i årevis har arbejdet med et stærkt pres, har holdt sammen
og været vedholdende med at have fokus på det fælles mål.
Blandt de helt store gevinster er indgåelsen af den brede
politiske aftale om beskyttelse af de boringsnære områder
og overtagelse af inddrivelsen til de offentligt ejede forsyninger.
Jeg vil sige tillykke til os alle, 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.
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BNBO

Det er sådan i politik, at man kan kæmpe i mange år for en
sag, og så pludselig kommer den helt rigtige mulighed for at
slå til.

Samarbejde
m. L&F

Sådan har det blandt andet været med en af årets helt store
sejre. DANVA har i knap 20 år kæmpet for at få indført udvidede områder med obligatorisk sprøjtefrihed omkring drikkevandsboringer. Ved nytårstaflet i 2018 – altså for to år siden sagde vi, at DANVA ville søge et tættere samarbejde
med landbruget for at se, om vi via en intensiveret dialog
kunne opnå resultater ad den vej. På Folkemødet blev vi
enige med landbruget om at finde løsninger sammen.

BNBOvedtaget

Loven om BNBO er netop blevet vedtaget, og sideløbende er
GEUS nu i gang med at undersøge GRUMO-boringer for over
400 stoffer, der potentielt kan være i grundvandet. Resultaterne kommer om en uges tid, men jeg håber naturligvis på,
at der ikke er mange overraskelser, som vandselskaberne
skal forholde sig til. Når grundvandet er gennemanalyseret,
står vi meget stærkere, end vi gjorde, da vi blev overrasket
af pesticidfund for et par år siden. Det er historisk, det vi
har opnået sammen om grundvandsbeskyttelse.

Analyser

Pesticid- Hensigten er at gøre de udpegede BNBO’er sprøjtefri i regi
strategi af pesticidstrategien, som en bred forligskreds vedtog i
2018. Da pesticidstrategien udelukkende forholder sig til
BNBO, er det kun i de områder, en eventuel aftale kommer
til at omfatte.
Større
Det er et godt første skridt på vejen til at beskytte vores
områder grundvand for fremtiden. Det næste skridt bliver at udvide
sprøjtefriheden til også at omfatte indvindingsoplande og
strategiske områder i byer og på øer.
Bedre
beskyttelse

Jeg er oprigtig glad for aftalen om forbud mod at anvende
sprøjtemidler i BNBO. Sammenholdt med anbefalingerne fra
Arbejdsgruppen til Vandpanelet om øget screening og overvågning står vi meget stærkere i beskyttelsen af danskernes
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Vandpa- drikkevand, end vi gjorde, da vi blev overrasket af pesticidnelet
fund.
Inddrivelse

Det er det også i forhold til hjemtagelsen af inddrivelsesopgaven. Det er en helt usædvanlig omstændighed, at de offentligt ejede forsyninger her fra 1. januar via en ny lovgivning får mulighed for at blive frigjort fra inddrivelse gennem
Gældsstyrelsen. Offentlige institutioner er ellers stavnsbundet til at lade staten kradse penge ind, hvilket den så ikke
har gjort helt så effektivt, som vi kunne ønske os i vandsektoren.

16.000
vandkunder
skylder
164 mio

Vi har i flere år holdt et maksimalt pres på politikerne og
embedsværket, fordi det er urimeligt, at vandselskabernes
gode kunder skal betale for dem, der ikke gør. 164 millioner
kroner skylder 16.000 vandkunder DANVAs medlemmer pr.
september 2019. De penge har vi jagtet, ligesom vi har italesat uretfærdigheden og den kompromitterede retsfølelse.
Resultatet af vores pres er nu, at offentligt ejede forsyninger som noget helt unikt har fået mulighed for at inddrive
gælden selv via tredjepart.
DANVAs anbefaling til medlemmerne er, at man skal tage
opgaven, for selvom Gældsstyrelsen kæmper for at få et nyt
elektronisk inddrivelsessystem op at køre, så er der ingen,
der ved, hvornår det eventuelt sker, eller om det lykkes.

Klima

Klimadebatten slog, som jeg indledte med, for alvor rod i
verdensbefolkningens bevidsthed på individniveau.
Herhjemme og i hele Europa blev det afgørende for valgresultaterne til både Folketinget og EU Parlamentet. Klima er
uden sammenligning det største emne i vor tid, og hvis ikke
en interesseorganisation som DANVA har klima allerøverst
på sin dagorden, så får vi ingen taletid.
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Heldigvis er vandsektoren begunstiget af at kunne bidrage
med et stort potentiale i forhold til regeringens målsætning
om reduktion af drivhusgasser med 70 procent i 2030. Det
handler både om termiske gevinster og udnyttelse af slam
fra spildevand, styring, optimering, metodevalg og investering i CO2-neutrale materialer.
Vandselskaberne er også en central spiller, når det gælder
håndteringen af de store mængder vand som følge af klimaforandringerne. Det gælder blandt andet de stadig hyppigere skybrud og vand i kloakker fra dræn- og højtstående
grundvand. Det er en naturlig opgave for DANVA sammen
med politikere og myndigheder at finde ud af ansvarsfordelingen og mulighederne set i forhold til at få de bedste vilkår
samfundsøkonomisk for investeringer og drift af opgaverne.
Jeg forventer, at 2020 kommer til kræve en indsats, der giver endnu mere indflydelse til DANVAs medlemmer, som er
helt centrale aktører i forhold til at understøtte løsningen af
klimaproblemerne nationalt og internationalt.
IWA
2020

Næste år er København, som de fleste ved, vært for verdens største vandkonference, når IWA 18.-23. oktober afholder World Water Congress & Exhibition 2020 i København.
Den danske nationalkomite forventer over 10.000 deltagere
fra hele verden. De skal dele viden om vand og blandt andet
også på sitevisits hos flere af DANVAs medlemmer for at opleve de sublime, danske vandløsninger. Temaet for konferencen er ”Water for smart liveable cities”.
DANVA bidrager aktivt til realiseringen, fordi konferencen er
med til at vise vandsektorens høje niveau på globalt plan,
hvilket afføder faglig og politisk respekt herhjemme og i udlandet.
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Økonomiske
rammer

I forbindelse med den seneste politiske aftale (november
2018) om justeringer af vandsektorens økonomiske regulering er der ændringer på vej, som er positive for DANVAs
medlemmer.
Skiftet fra en fast til en fleksibel ramme skyldes blandt andet, 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, hvorfor mange medlemmer ville komme i
klemme i forhold til deres likviditet.
Vi synes, udmøntningen går for langsomt, og vi presser på
for at få implementeret de vigtigste ændringer hurtigt.

DANVAs
Strategi
20202024

Til vores næste generalforsamling i maj skal DANVAs medlemmer vedtage strategien for 2020-2024. Strategien vil ud
over kerneforretningen have fokus på klima og natur (biodiversitet), der er de store politiske dagsordener i de kommende år.
Bestyrelsen har fra starten ønsket en omfattende og involverende proces, og medlemskredsen fik på regionalmøderne
i september og ved en høring i november mulighed for at
kommentere på strategiudkast.
Den nye strategi bygger naturligvis oven på den eksisterende, og skal føre vandsektoren videre med udviklingen,
hvor effektiv drift og lave priser kombineres med løsninger,
som både sikrer leverance af rent drikkevand, forsvarlig
håndtering af spildevand og investerer i løsninger, som afbøder effekten af klimaforandringer og understøtter reduktionen af CO2.
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Næste udkast til strategien kommer i høring i februar. I forlængelse af strategiarbejdet har vi valgt, at DANVA i 2020
arbejder med temaet ”Vand, Klima og Natur”.
Opbakning fra
medlemmer

Forhandlinger om sprøjtefrihed i BNBO, styr på inddrivelsen,
indflydelse på klimapolitikken, verdens største vandkongres,
en regulering, der gør vandselskaber mere robuste og en ny
strategi for DANVA, jo, der er nok at glæde dig over.

Fælles
Det er altid en stor glæde at samle DANVAs medlemmer til
forening 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.
Hvad
venter i
2020

Hvad bringer det nye år? Jo, der er hele arbejdet med udmøntning af klimaloven, aftalen om sprøjtefri BNBO’er, inddrivelsesloven, den justerede økonomiske regulering, IWA’s
verdenskongres, regler for uvedkommende vand og DANVAs
strategi. Ja, 2020 ser ud til også at blive et travlt år, men
aktiviteten vidner bare om, at vandsektoren har indflydelse,
og det glæder mig.

Afslutning

Tilbage er blot at sige, tak for indsatsen i det forgange år til
hver og én i foreningen. Der er grund til at ønske godt nytår
til alle fra DANVA, det er imponerende resultater, vi har opnået sammen. Godt nytår!
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