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REFERAT  

MØDEBETEGNELSE:  Bestyrelsesmøde 
DATO, STED: 29. marts 2019 i Vandhuset, Godthåbsvej 83, 8660 
Skanderborg 
TIL STEDE:  
LARS THERKILDSEN – LT 
ANGO WINTHER – AW 
JENS BASTRUP – JB 
LASSE FRIMAND JENSEN – LFJ 
MORTEN SLOTVED – MS 
NIELS MØLLER JENSEN – NMJ 
LONE LOKLINDT – LL 
BIRGITTE MOGENSEN – BM 
ASGER KEJ – AK 
LINE HOLLESEN – LH 
OLE ØGELUND – OØ 
JESPER FROST RASMUSSEN - JFR 
CARL-EMIL LARSEN – CEL 
HELLE KATRINE ANDERSEN – HKA 
IRENA BILLE, LYNGE SKOVGAARD OG SØREN LYKKE (KUN UNDER PKT. 9) 
KARSTEN BJØRNO – KBJ 
BIRGITTE SKJØTT – BS 
 
AFBUD FRA: Jan Hvidtfeldt Andersen, Kim Harreskov og Anne E. Jensen. 
REFERAT SENDT TIL: Bestyrelsen den 11. april 2019. 
UDSENDT MATERIALE: Powerpoint fra mødet 
 

DATO: 11. april 2019 
PROJEKTNR.: 2001 

bs/CEL 

  AKTION 

1 Godkendelse af dagsorden 
Godkendt. 

2 Godkendelse af referat af møde d. 30. november 2018 
Godkendt.  

3 Meddelelser  
LT deltog i paneldebatten i vandkonferencen ”Vand til verden” på Christi-
ansborg den 25. marts. DANVA fik plantet budskaber om holdninger og 
rammevilkår. Ida Auken opfordrede vandbranchen til at levere en liste 
med eksempler på, hvor lovgivningen bør ændres for at skabe bedre 
rammevilkår samt hvilke projekter, vandselskaberne har svært ved at fi-
nansiere. Alle opfordres til at melde eksempler ind til DANVA, som vil til-
føje det på en eksisterende liste. Herefter sendes listen til Ida Auken.  
LT berettede fra Direktør Forum i marts, der satte rekord med 55 delta-
gere. Direktør Forum holdes to gange om året med gode faglige diskussi-
oner og networking.  
Regionalmøder foregår i år i september måned, nærmere bestemt 16.-18. 
september. 
Forslag til datoer for bestyrelsesmøder i 2020 blev godkendt.  
 
 
Vandets Hus i Aalborg 

CEL 
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LFJ oplyste, at Aalborg har en vision om at lave et Vandets Hus, og LT 
sidder i et rådgivende udvalg for projektet. CEL er suppleant.  
Status for lukning af VTU Fonden og konsekvenser for VUDP 
CEL oplyste, at det antageligt vil være hensigtsmæssigt at konvertere 
VUDP til en egentlig fondskonstruktion. Ved vedtagelsen af Vandsektorlov 
II indgik en nedlæggelse af den hidtidige VTU-Fonden. Som erstatning for 
VTU-fonden lægger loven op til etablering en ny fond omfattet af fonds-
lovgivningen. Da en sådan fond rejste en række udfordringer og dermed 
medførte en risiko for en opbremsning i sektorens aktiviteter på området, 
valgte DANVA ikke at benytte sig af muligheden for en fond omfattet af 
fondslovgivningen. I stedet valgte man at oprette en anden løsning i form 
af den nuværende VUDP-konstruktion, der er en integreret del af DANVA 
men med et selvstændigt regnskab. 
I forbindelse med Energistyrelsens arbejde med nedlæggelse af VTU-Fon-
den har den vurderet, at den ikke kan overføre de overskydende midler 
(cirka 3 mio. kr.) til VUDP. Baggrunden er, at styrelsen sætter spørgs-
målstegn ved lovligheden af ordningen, fordi den ikke er beskrevet i lo-
ven. 
DANVA har været i dialog med Energistyrelsen om, hvordan situationen 
kan løses. På baggrund heraf vurderes det, at DANVA må arbejde med 
mulighederne for at etablere en fond efter fondslovgivningen, hvor fonds-
kapitalen og omkostningerne i forbindelse med etableringen af fonden fi-
nansieres via de overskydende midler fra VTU-Fonden. 
Etableringen af en ny fond er en stor øvelse, der kræver en del forudgå-
ende forberedelse, herunder udformning af fondsvedtægter, valg af en ny 
og uafhængig bestyrelse. 
DANVAs vedtægter blev allerede i forbindelse med etableringen af VUDP 
forberedt til en eventuel senere etablering af en fond i medfør af fonds-
lovgivningen i tilfælde af, at dette skulle vise sig ønskeligt/nødvendigt for 
sektoren. 
På DANVAs generalforsamling i maj bør der indhentes mandat til at un-
dersøge dette nærmere og evt. nedlæggelse af VUDP og overførelse af 
eventuelle resterende midler til en ny fond i medfør af fondslovgivningen, 
når en sådan er på plads. Samtidig bør der formentlig fremlægges en ind-
stilling med en anbefaling om indbetaling til den nye fond, når denne er 
etableret med henblik at sikre kontinuiteten i branchens aktiviteter ved 
overgangen fra VUDP til den nye fond. 
Der udsendes en indstilling til bestyrelsen med henblik på elektronisk be-
handling i forhold til udsendelse af indstilling til generalforsamlingen. 
Bestyrelsen tilsluttede sig denne fremgangsmåde. 
Status for inddrivelse 
CEL oplyste, at Skattestyrelsen har hjemkøbt de såkaldte ”grå fordringer” 
med dårlig retsstilling (opnået ved en tur gennem det nedlukkede EFI-sy-
stem). Det lader til, at DANVA nu også endelig får medløb på det andet 
ben, nemlig at forsyningsselskaberne får valgfrihed mellem at bruge 
Gældsstyrelsen eller selv at inddrive gæld evt. med en privat inkassator.  
DANVA har stået i spidsen for arbejdet på vegne af de andre forsynings-
sektorer. 
Der var møde om sagen den 28. marts i forligskredsen, men det forven-
tes, at der vil gå nogle uger før et politisk forlig er på plads. 
 
Klage til pressenævnet over Kommunen.dk 
CEL oplyste, at bestyrelsen den 4. februar via mail blev orienteret om en 
verserende pressesag i forhold til Kommunen.dk.  
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DANVA har bedt om et dementi i forhold til den bragte artikel om aktind-
sigt, hvilket er blevet afvist. 
DANVA har herefter anmeldt Kommunen.dk til Pressenævnet, idet vi i 
samråd med vores advokat vurderer, at Kommunen.dk ikke lever op til  
”regler om god presseetik”. Dette kommer til udtryk ved, at der ikke i ar-
tiklens brødtekst er dækning for de anklager, mediet fremsætter i sin 
overskrift.  
Der er via Pressenævnet sendt replik og duplik, og DANVA afventer nu 
Pressenævnets behandling af klagen. Der kan forventes en afgørelse i sa-
gen inden for 2-3 måneder.  
 
Møde med Lars Chr. Lilleholt om komite for god selskabsledelse i 
forsyningssektorerne 
CEL oplyste, at Dansk Folkeparti har fremsat et beslutningsforslag i Folke-
tinget om fastsættelse af regler for forsyningsselskabers omkostninger til 
bl.a. repræsentation og rejser. Forslaget har dog ikke fundet opbakning. 
Imidlertid har Finansministeriet og antageligt EFKM grebet muligheden til 
at foreslå, at der etableres en komite for god selskabsledelse. Dette er 
kommet brancheforeningerne for øre, og DANVA har på vegne af Dansk 
Affaldsforening, Dansk Energi, Danske Vandværker, Dansk Fjernvarme og 
DANVA selv anmodet om et møde Lilleholt. Mødet er berammet til fredag 
den 6. april. 
Brancheforeningerne ønsker en redegørelse for, hvorfor ministerierne går 
på tværs af det arbejde, som brancheforeningerne allerede har gennem-
ført på området. 
Det er relevant at foreslå, at forsyningssektorerne selv forestår etablering 
og finasiering af en sådan komite som alternativ til en ministeriel styret 
komite. Relevante ministerier og organisationer skal naturligvis inviteres 
med i arbejdet. Ambitionsniveau må fastlægges på et senere tidspunkt. 
NMJ spurgte, hvorfor det er nødvendigt at nedsætte en komite. CEL sva-
rede, at det er for at undgå, at der bliver lovgivet om selskabsledelse, li-
gesom en komite med relevante intervaller kan foreslå nødvendige æn-
dringer. LT tilføjede, at et kodeks giver mere frihed til forsyningerne.  
DANVAs medlemsloyalitetsprogram: Tilfredshedsundersøgelse 
CEL oplyste, at DANVA har fået en foreløbig afrapportering af den 2. 
medlemstilfredshedsundersøgelse. Resultatet viser igen en stor generel 
tilfredshed med DANVAs arbejde, og resultatet er endnu bedre end den 
første undersøgelse. Der er dog også områder, hvor DANVA kan og skal 
have øget medlemstilfredsheden. Det gælder f.eks. i forhold til arbejdet 
med rådgivning og vejledning. 
Bestyrelsen vil få undersøgelsen tilsendt og eventuelt gennemgået på 
næste bestyrelsesmøde. 
CEL tilføjede, at det kan være et emne, der har potentiale til en for-
mandsudtalelse til medlemskredsen jf. dagsordenens pkt. 17. 
Tarifanalyse 
CEL oplyste, at Energistyrelsen er i gang med en tarifanalyse i forhold til 
både drikkevand og spildevand, ligesom der trækkes paralleller til de an-
dre forsyningsarter. 
Analysen skal bl.a. afdække, om tarifferne er transparente, kostægte og 
simple. Det skal også vurderes, om der er indarbejdet relevante incita-
menter. Afhængig af analysens resultater vil der blive forslået ændringer i 
gældende lovgivning, herunder også klimatilpasning. 
Analysen forventes afsluttet medio 2020. Indtil da blokerer analysen for 
justeringer i åbenlyse uhensigtsmæssigheder i den nuværende lovgivning 
f.eks. i forhold til vejbidrag.  

CEL 
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JB oplyste, at Skanderborg Forsyning har lavet en analyse på byggemod-
ninger. Her kører forsyningen med et underskud på spildevandsdelen og 
lever dermed ikke op til Hvile-i-sig-selv princippet. CEL oplyste, at DANVA 
vil nedsætte en arbejdsgruppe, der ser på problematikken omkring tilslut-
ningstilladelser og økonomi, herunder skat.  
Terrænnært grundvand 
CEL understregede, at stigende terrænnært grundvand giver problemer 
for både husejere og spildevandsselskaber. Problemet skyldes flere for-
hold herunder stigende grundvandsdannelse p.g.a. stigende nedbør, op-
hør af bynær vandindvinding med deraf følgende stigning i vandspejlet og 
udbedring for indsivning i utætte kloakker. Problemet er kendt i flere byer 
i Danmark.  
Gældende lovgivning giver ikke den nødvendige hjemmel hverken i for-
hold til ansvar eller til finansiering af bedre håndtering af terrænnært 
grundvand i byer. Der er lignende udfordringer ved håndtering af dræn-
vand i det åbne land. 
Problemstillingen har fået forøget fokus via et møde med Lars Chr. Lille-
holt, hvor, 2 borgmestre og formanden for HOFOR, præsenterede mini-
steren for problemstillingen. Borgmestrene opfordrede ministeren til ”…at 
myndigheder og forsyningerne får ansvar og mulighed for at finansiere og 
løse problemerne med stigende terrænnært grundvand”.      
Lars Chr. Lilleholt har på denne baggrund inviteret DANVA og Danske 
Vandværker samt flere ministerier og styrelser til møde for at høre nær-
mere om problemstillingen. 
Problemstillingen er også bragt frem i KL´s bestyrelse, og KL vil sammen 
med DANVA arbejde på at skabe overblik over problemstillingen og finde 
mulige løsninger i forhold til at skabe hjemmel og finansiering til at skabe 
løsninger.   
Møder med embedsmænd fra EFKM og KL er afholdt, og DANVA arbejder 
på en beskrivelse af udfordringen på nationalt niveau med henblik på et 
nyt møde med EFKM. 
Tidsplan for implementering af stemmeaftale 
CEL konstaterede, at den økonomiske regulering ikke er på dagens dags-
ordenen. Det er vist første gang i 10 år. Det er fordi, stemmeaftalen kun 
indeholder få tal. Der er milliardbeløb i effektiviseringspotentialer, men 
ingen årstal. Der er således ikke nogen egentlig tidsplan for implemente-
ringen. I henhold til EFKM-departementet er forventningen for ikrafttræ-
den af dele af indholdet i stemmeaftalen tidligst 1. januar 2022, hvorimod 
andre dele vil blive implementeret senere.  
DANVA vil arbejde for at få implementeret ændringerne af indtægtsram-
merne tidligere.  
JFR oplyste, at en stemmeaftale om fjernvarme fra år 2000 stadig ikke er 
implementeret. 

4 Opsamling på strategiseminaret den 28. marts 
Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med dagen, især SWOT-analysen.  
DANVA laver en opfølgning med konsulenterne fra PLUSS.  
Der blev nedsat et strategiudvalg bestående af Lars Therkildsen, Ango 
Winther, Niels Møller Jensen, Lone Loklindt, Lasse Frimand Jensen, Mor-
ten Slotved og Jesper Frost Rasmussen.  

CEL/HKA/JB 
 

HKA/NVB 
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5 Status i f.t. implementering af tillægsaftale til den nationale pesti-
cidstrategi (BNBO) 
CEL oplyste, at den politiske aftale, der blev indgået i januar, indeholder 
følgende elementer:  

• Sprøjteforbud i BNBO 
• Screening af drikkevandet for flere stoffer 
• Indsatser for at fremme bæredygtig anvendelse af pesticider  
• Forbud mod salg af koncentrerede pesticider til private 

BNBO er opgjort omkring 5.500 indvindingsboringer, og det samlede 
BNBO-areal er ca. 22.000 ha (to gange størrelsen af Samsø). Landbrugs-
jord udgør ca. 9.500 ha (43 %) af arealet. 
Den politiske aftale pålægger kommunerne over de næste 3 år at gen-
nemgå BNBO for at sikre drikkevandet. Det skal vurderes, om indvindin-
gen kan flyttes eller skal bevares. Såfremt indvindingen skal bevares, 
skal det vurderes, hvilken af følgende 3 elementer der skal bringes i spil: 
pesticidfri drift (økologi), dyrkningsforbud eller opkøb. Vurderingerne skal 
foretages i samråd mellem kommune, forsyning og lodsejer. 
Lodsejerne kompenseres for tabt indtægt, og udgifterne betales af vand-
forbrugerne. Det vil medføre en lidt højere vandregning svarende til 10-
12 kr. om året for en gennemsnitlig husstand. 
Har kommunerne ikke sikret BNBO tilstrækkeligt indenfor tre år, indføres 
et generelt sprøjteforbud. 
DANVA havde møde med miljøminister Jakob Ellemann-Jensen om BNBO 
den 7. marts. DANVA meddelte, at udgiften burde skulle betales via afgift 
på ledningsført vand og ikke over vandtaksterne. 
Ministeriet har sendt breve til alle kommuner om BNBO-opgaven, og en 
vejledning er i høring.  
DANVA mener, at der også bør laves aftaler om BNBO på de resterende 
57 % af arealet, som ikke er landbrugsjord, ligesom de grundvands-dan-
nende områder bør sikres mod forurening. Men BNBO-aftalen er et vigtigt 
første skridt.  
Startskuddet til aftalen blev lagt på Folkemødet sidste år på et møde mel-
lem Landbrug & Fødevarer og DANVA.   
CEL oplyste, at der kommer en lovændring (loven sendes i høring 4. juli) 
og en bekendtgørelse om BNBO. Der er høringsfrist på vejledningen den 
5. april.  
NMJ spurgte, hvordan kompensationerne til landmændene er fastlagt.  
CEL svarede, at der vil blive udsendt et forslag til erstatning baseret på 
bl.a. forskellig bonitet, rådighedsbegrænsninger m.v. 
JFR mente, at det ikke er et stort problem, at erstatningerne skal betales 
over vandtaksten. Det er små beløb, det drejer sig om. Esbjerg har lavet 
mange frivillige aftaler med landmænd og kan formidle cases til det vi-
dere arbejde.  
AW oplyste, at Aarhus også har lavet mange frivillige aftaler med land-
mænd og jordfordeling.  
OØ mangler oplysninger fra staten om grundvandskortlægning, før de 
kan komme videre med grundvandsbeskyttelsen i Svendborg.  
LL mente også, at der bør laves en indsats mod sprøjtemidler i haver og 
kommunale arealer.    

JFR 
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6 Behandling af forslag til program for DANVAs Årsmøde 2019 
Programmet blev præsenteret. Lars Chr. Lilleholt er dog tvivlsom p.g.a. 
det forestående valg, og der er stadig ikke fundet en årsmødetaler til 
torsdag trods henvendelser til flere kandidater. 
Programmet blev godkendt.  

7 Behandling af forslag til dagsorden m.v. for Generalforsamlingen 
Der tilføjes et punkt på dagsordenen om at undersøge muligheder for evt. 
at omdanne VUDP til en fond i medfør af fondslovgivningen. Bestyrelsen 
godkendte hermed dagsordenen.  

8 Behandling af forslag til foreningens skriftlige beretning 
Godkendt med mulighed for at fremsende bemærkninger pr. email til KBJ 
senest onsdag den 3. april.  

9 Behandling af forslag til DANVAs regnskab 2018 
Revisorerne Erik Lynge Skovgaard og Søren Lykke fra Deloitte fremlagde 
regnskabet, der viser et underskud på 1,6 mio. kr. mod et forventet bud-
getteret underskud på 1,5 mio. kr. Korrigeret for omkostninger ved indfri-
else af et realkreditlån og tilknyttet rentekorridor, der ikke var forudset 
ved budgetlægningen, er resultatet bedre end budgettet.  
Revisorerne har ikke fundet fejl eller uregelmæssigheder og kan give en 
blank påtegning.  
Bestyrelsen besluttede at tilføje underskudsgarantien til IWA ift. kongres-
sen i København i 2020. Når den post er tilføjet i regnskabet, rundsendes 
det til bestyrelsen til elektronisk underskrift med NEM ID.  
Regnskabet blev godkendt mundtligt på mødet.  

10 DANVA personaleregnskab 2018 
Personaleregnskabet blev gennemgået, og bestyrelsen tog det til efterret-
ning.  
Der blev efterspurgt en gennemgang af ansættelsesforhold, 
overenskomstaftaler o.lign. LT foreslog at sætte disse emner på dagsor-
denen på det kommende møde.  

11 Behandling af forslag til fastsættelse af DANVAs kontingent 2020 
CEL fremlagde forslag til fastsættelse af kontingent for 2020.  
Forslaget tager udgangspunkt i beslutningen på den ekstraordinære ge-
neralforsamling i december 2017, hvor foreningens tabte kontingentpro-
venu skulle indfases over 4 år med en tilsvarende stigning i prisen pr. 
kontingentportion og en prisudvikling. 
Antallet af kontingentportioner i perioden 2016-2020 er faldet med 7,8% 
grundet en kombination af fusioner, faldende udpumpede vandmængder, 
ændring af kontingenttrappe m.v. 
Foreningens kontingentprovenu i samme periode er steget med gennem-
snitligt 1,5% om året. 
Der er ved udarbejdelse af forslaget til kontingent forudsat et 0-resultat i 
2020, da det ikke vil være forsvarligt igen at budgettere med et under-
skud.   
Forslaget for 2020 er som følger: 

• Prisen for første kontingentportion fastholdes på 5000 kr.  

CEL 
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• Prisen for efterfølgende kontingentportioner hæves med 375 kr. 
til 7.790 kr. 

• Prisen for firmamedlemmer fastholdes på 13.000 kr.  
• Prisen for personlige medlemmer fastholdes på 800 kr.  

Bestyrelsen besluttede på mødet i november 2018, at drøftelsen om til-
pasning af foreningens økonomi skulle kobles til den netop igangsatte 
strategiproces. 
Sagen blev drøftet indgående i bestyrelsen.  
NMJ ønskede at fastholde det nuværende kontingentniveau. 
Konklusionen blev, at bestyrelsen vil fremlægge et forslag til kontingent 
for 2020 på generalforsamlingen, der er tro mod beslutningen på den 
ekstraordinære generalforsamling i 2017. Det betyder, at der ved fast-
sættelsen af prisen pr. kontingentfunktion er indeholdt en forhøjelse, der 
kompenserer tabet i kontingentprovenu som følge af fusionen i de seks 
selskaber, og en prisudvikling svarende til en gennemsnitligt stigning i 
DANVAs samlede kontingentprovenu på 1,5% om året siden 2016.  
Ambitionsniveauet på den kommende DANVA strategi 2020-2024, som 
det kommer til udtryk fra medlemmerne, afgør, om kontingentet skal 
sænkes, hæves eller forblive på det nuværende niveau.  

12 Behandling af forslag til fastsættelse af indbetaling til VUDP i 
2020. 
Forslaget blev godkendt, idet der skal ske en tilpasning af indstillingen i 
forhold til den eventuelle omlægning til en konstruktion efter fondslovgiv-
ningen. 

13 Vandsektorens skattesag 
Efter afgørelsen i Højesteret har DANVA sammen med Danske Vandvær-
ker udarbejdet en vejledning til hvordan/hvornår m.v. selskaberne skal 
håndtere deres klagesager ved Landsskatteretten. Vi er p.t. i dialog med 
Skattestyrelsen og afventer Skatteministeriets udarbejdelse af et genop-
tagelsescirkulære. Når cirkulæret foreligger, vil vejledningen blive opda-
teret, så de enkelte medlemsvirksomheder i samarbejde med deres revi-
sor og evt. advokat herefter kan få genbehandlet sin åbningsbalance og 
dermed ligning tilbage i tid. 
På baggrund af opgørelser fra Forsyningssekretariatet har DANVA bereg-
net, at tilbagebetaling af indbetalt skat og sambeskatningsbidrag med 
renter for perioden 2013-2018 udgør 1,1 mia. kr. 
Når ovennævnte vejledning er udsendt, er det hensigten, at DANVA træk-
ker sig helt ud af ”skattesagen”. 
I den seneste aftale om justering af den økonomiske regulering er det an-
ført, at vandselskaberne skal øge lånefinansieringen. I noter fra EFKM vi-
des det, at det er et klart ønske fra ministeriets side. Argumentet er, at 
vandselskaber kan optage billige lån og ikke skal være kapitalforvaltere. 
Desuden vægtes samtidigheds-princippet. 
DANVA undersøger p.t. om der kan udarbejdes en form for vejledning 
omkring lånefinansiering vs. egenkapitalfinansiering i samarbejde med 
Deloitte.  
CEL præsenterede projektregnskabet for arbejdet med skattesagen. Pro-
jektet har et overskud på ca. 1,7 mio. kr., der foreslås disponeret til Dan-
ske Vandværker og DANVA efter den fordelingsnøgle indbetalingerne gi-
ver. 
DANVAs midler foreslås tilbageført til medlemmerne ved ekstraordinært 
at nedsætte prisen pr. kontingentportion i 2020 med ca. 500 kr. 
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Bestyrelsen godkendte indstillingen, der sendes til generalforsamlingens 
behandling.  

14 Vejledning om aktindsigt 
HKA fremlagde indstillingen og materialet, der har til formål at lette vand-
selskabers arbejdsbyrde ved anmodninger om aktindsigt og at inspirere 
til vandselskabers udarbejdelse af politikker for repræsentation, rejser og 
gaver.  
Materiale består af:  

• Vejledning om aktindsigtsregler for vandselskaber 
• Eksempelsamling på anmodninger om aktindsigt 
• Skabelon for vandselskabers politikker for repræsentation, rejser 

og gaver 
• Rammenotat om vandselskabers udgifter til repræsentation, rej-

ser og gaver. 
Materialet vil ikke være offentligt tilgængeligt på DANVAs hjemmeside 
men kan udleveres ved henvendelse til sekretariatet.  
Bestyrelsen godkendte indstillingen. 

15 Status vedr. IWA2020 
DANVA er sammen med den danske IWA nationalkomite og IWA vært ved 
den internationale vandkongres i København i oktober 2020. Målet for 
kongressen i København er at sætte Danmark på landkortet som en glo-
bal vidensnation om vand (jf. DANVAs strategi) og at bruge kongressen 
som platformform til at samle vandsektoren.  
DANVAs rolle i kongressen er bl.a., at vi deltager i planlægningen af kon-
gressen og forestår dialogen med IWA. Her bidrager Anders Bækgaard 
(kongrespræsident) med frivillig arbejdskraft sammen med 3 personer fra 
DANVAs sekretariat. DANVA er sammen med den danske nationalkomite 
lokal vært, og har indgået en rammeaftale med IWA om kongressen her-
under en fordeling af det eventuelle tab og den eventuelle gevinst. Forde-
lingen er baseret på 3 forhold; en konferencedel, en udstillingsdel og en 
sponsordel. Den lokale værts underskudsgaranti er begrænset til maksi-
malt 170.000 euro. 
DANVA har samtidig indgået en aftale med den danske nationalkomite for 
IWA om at fordele den økonomiske værtsrolle i forholdet 90/10, hvorved 
DANVA maksimalt hæfter for 90% af 170.000 euro. Erfaringerne fra de 
tidligere afholdte kongresser antyder, at det er meget usandsynligt, at 
kongressen i Kbh. skulle ende med et underskud, ligesom der er set et 
stigende deltagerantal og stigende afkast over de seneste kongresser. 
DANVA bestyrelse har på et møde den 8. september 2017 behandlet 
DANVAs rolle i IWA kongressen. Beslutningen var at indgå i kontrakten på 
ovennævnte vilkår. 
DANVAs nye bestyrelse tog orienteringen til efterretning. 
På næste møde skal bestyrelsen have en fyldestgørende orientering om 
arbejdets status, organisering m.v. 
Der afholdes møde i den såkaldte Host Country Committee den 10. april i 
København med mere end 100 deltagere.  
LT opfordrede til at sætte kryds i kalenderen den 18.-23. oktober 2020.  

16 DANVA Lønstatistik 2018 
DANVA har udarbejdet 3 statistikker for branchen: 
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• Medarbejder-statistik: 63 deltagende selskaber (5.374 medarbej-
dere) 

• Bestyrelseshonorar-statistik: 45 selskaber   
• Direktørlønning-statistik: 46 selskaber 

Kun selskaber, der leverer data, får tilsendt statistikken.  
Det blev fra bestyrelsen anbefalet, at statistik for medarbejdere og direk-
tører skal laves hvert år, mens statistik om bestyrelseshonorarer kun skal 
laves hvert 4. år og times ift. kommunalvalget. 
AK opfordrede til at få flere direktører med i lønstatistikken.   
Bestyrelsen tog i øvrigt orienteringen til efterretning. 

17 Emner med særligt potentiale for formidling/debat i medlems-
kredsen eller pressen? 
Der var forslag om følgende mener til kommunikation til medlemskred-
sen: 

• Strategi-processen 
• Vejledning om aktindsigt 
• Medlemstilfredshedsundersøgelsen 

Sekretariatet sørger for dosering og timing af orienteringerne. 

18 Eventuelt 
LFJ oplyste, at Furesø er Danmarks første giftfri kommune. Projektet er 
realiseret i samarbejde med DN (Giftfri haver) og landsforeningen Prak-
tisk økologi. Han tilføjede, at Aalborg har lavet en indsats i samarbejde 
med DN. 
OØ foreslog et punkt til dagsordenen til næste bestyrelsesmøde: IT-sik-
kerhed. CEL foreslog at supplere med Cyber-sikring.  

19 Status for udviklingen i sektorens gældsoptag hos KommuneKre-
dit 
Ingen bemærkninger.  

20 Orientering om verserende pressesag 
Ingen bemærkninger.  

21 Orientering om resultatet af DANVA bestyrelsens elektroniske be-
handling om afbrydelse af spildevandsservicen 
Ingen bemærkninger.  

22 Orientering om forbrugervalg 2017/2018 
Ingen bemærkninger.  

23 Orientering om vandselskabernes anvendelse af kodeks for god 
selskabsledelse  
Ingen bemærkninger.  



 

 Side 10 af 10 
 

24 Udpegning af medlem af Teknologirådets repræsentantskab på 
vegne af DANVA 
Helle Strandbæk, Aalborg Forsyning, er udpeget.  

25 Udpegning af Birgitte Mogensen som medlem af Forbrugerklage-
nævnet 
Ingen bemærkninger.  

26 Status for DANVAs arbejde i forhold til hjemmel og finansiering af 
omkostninger ved håndtering af drænvand 
Ingen bemærkninger.  

27 EurEau’s manifest i tilknytning til valget til Europa Parlamentet 
Ingen bemærkninger.  

28 Høringslisten 
Ingen bemærkninger.  

29 Presseklip 
Ingen bemærkninger.  

30 Næste møde 
Onsdag den 22. maj kl. 14.00 i tilknytning til DANVAs årsmøde. Mødet af-
holdes på Hotel Britannia i Esbjerg. 

 
Med venlig hilsen 
 
Lars Therkildsen og Carl-Emil Larsen  
DANVA 
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