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  Nedlæggelse af Vandsektorens Udviklings- og 
DemonstrationsProgram (VUDP) 
Indstilling til beslutning 
 
Det indstilles, at DANVAs generalforsamling godkender:  
 

− At Vandsektorens Udviklings-og DemonstrationsProgram (VUDP) bibeholdes indtil 
alle projekter, der har fået tilsagn om midler, er afsluttede. Herefter vil VUDP op-
høre uden videre.  

− At der ikke opkræves nye bidrag til ordningen, hvorfor omkostninger til administra-
tion i perioden frem til ophør afholdes af de til ordningen allerede indbetalte midler.  

− At DANVAs udlæg i forbindelse med initiering af foreningen ” Vandsektorens for-
ening til fremme af sektorens effektivitet og kvalitet” (VUDP-foreningen) om nød-
vendigt afholdes af de til ordningen allerede indbetalte midler. 

− At resterende midler i VUDP ved ordningens ophør gives i gave til foreningen  
”Vandsektorens forening til fremme af sektorens effektivitet og kvalitet” forudsat 
denne stiftes.  

− At sidedokumentet ” Vandsektorens udviklings- og demonstrationsprogram (VUDP)” 
udgår uden videre, når VUDP-ordningen er afviklet, samt at dokumentet finder an-
vendelse med modifikationer i forbindelse med ordningens udfasning. 

 

Sagsfremstilling 
 
Lovændringer betyder, at vandselskaberne efter 1. januar 2021 kan etablere foreninger, 
der yder støtte til projekter, som har til formål at forbedre vandsektorens effektivitet og 
kvalitet. Ændringerne betyder også, at vandselskaberne fremadrettet udelukkende vil 
kunne opkræve takstmidler til sådanne nye foreninger og ikke længere til VTUF-fonden el-
ler frivillige fonde. Derfor er det fra 2021 ikke muligt at opkræve midler til VUDP, og denne 
ordning kan derfor ikke fortsætte på længere sigt.  
 
For at de mange gode tanker, initiativer og intentioner bag VUDP-ordningen ikke skal gå 
tabt, er der igangsat etablering af en ny uafhængig forening ”Vandsektorens forening til 
fremme af sektorens effektivitet og kvalitet” (VUDP-foreningen), der har til formål at yde 
støtte til projekter, der har til formål at forbedre vandsektorens effektivitet og kvalitet.  
 
Der afholdes stiftende generalforsamling i denne nye forening den 20. maj 2021, hvor der 
også vælges personer til den nye forenings fora og fastsættes kontingent for 2021 og 
2022.   
 
VUDP-foreningen er initieret af DANVAs sekretariat med kvalificering af foreningsdokumen-
terne (vedtægter, forretningsorden og uddelingsvilkår) af advokat (Horten) og revisor (De-
loitte). Vedtægter for den nye forening er ultimo april sendt til godkendelse hos Forsy-
ningssekretariatet, der iht. lovgivningen skal godkende disse.  
 
DANVA har et udlæg i forhold til stiftelsesomkostninger for den nye forening i form af an-
vendelse af sekretariatsressourcer samt honorar til advokat og revisor. Dette udlæg for-
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ventes dækket af første kontingent til den nye forening. Hvis den nye forening mod for-
ventning ikke dækker stiftelsesomkostningerne, foreslås VUDP midler anvendt hertil. Det 
er ligeledes forventningen, at DANVA kommer til at fungere som sekretariat for den nye 
forening. 
 
I VUDP er der givet tilsagn til endnu ikke afsluttede projekter for et samlet beløb på kr. 
25.370.625. Projekterne afsluttes senest i 2023.  
 
DANVAs sekretariat har derfor undersøgt mulighederne for at lade aktiviteter og midler i 
VUDP overgå til den nye VUDP-forening og nedlægge VUDP i DANVA-regi snarest muligt. 
Undersøgelsen viser imidlertid, at dette ikke er muligt uden skattemæssige konsekvenser.  
 
Derfor vurderes det mest hensigtsmæssigt at opretholde VUDP i DANVA, indtil de projek-
ter, der har modtaget tilsagn er afsluttede - uden indsamling af nye midler eller afgivelse 
af nye tilsagn – og at omkostningerne til programmets administration i perioden afholdes 
af de i ordningen indsamlede midler. Hermed vil størstedelen af de i ordningen indsamlede 
midler blive uddelt til projekter inden ordningens afslutning.  
 
Det er forsat vurderingen, at der vil være et resterende beløb i VUDP, efter aktiviteterne er 
ophørt. I henhold til sidedokumentet ” Vandsektorens udviklings- og demonstrationspro-
gram (VUDP)” til DANVAs vedtægter, skal resterende midler ved VUDP’s afvikling anvendes 
til projekter indenfor VUDP’s formål jf. punkt. 4. Det er et af VUDP’s formål at fremme en 
effektiv vandsektor, og tilsvarende er det VUDP-forenings formål af yde støtte til projekter, 
der har til formål at forbedre vandsektorens effektivitet og kvalitet. Derfor indstilles det, at 
de resterende midler overdrages til VUDP-foreningen.   
 
DANVA har den 26. april sidste afklaringsmøde med Energistyrelsen om den nye forening 
og planerne for VUDP.   
 

Følgende bilag vedlagt: 
 
Ingen 
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