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Formanden ser 
tilbage på 2019 
– et år med travlhed, udfordringer og resultater

2019 har været et særdeles travlt år, og et år hvor vi har 
mødt mange udfordringer, men også høstet sejre.

Styrket medlemsdemokrati
Lad mig starte med det stort anlagte Projekt Fremtids-
sikring, som har været medvirkende til at styrke med-
lemsdemokratiet på en meget synlig måde. På regionale 
dialogmøder og et webinar har alle medlemmer, der havde 
lyst, givet deres bidrag til, hvor vi kan blive bedre. Det 
engagement, der er lagt for dagen på dialogmøderne, 
vidner om, at Danske Vandværker er en særdeles levende 
organisation. 

Et par meget håndfaste resultater herfra er, at ansatte 
på vandværker kan vælges ind i de regionale bestyrelser 
samt større åbenhed om de sager, som landsbestyrelse, 
repræsentantskab og regionsbestyrelser arbejder med. 
Der er blandt andet åbnet for adgang til referater på Min 
Side, og landsbestyrelsen orienterer i Vandposten. 

Politisk medvind
Politisk har vi også haft medvind, og et af de konkrete 
resultater er blandt andet, at det er lykkedes at få sløjfet 
ophørsbeskatningen i en begrænset tidsperiode for de 
forbrugerejede vandværker, der ønsker at træde ud af 
vandsektorlovens økonomiske regulering. Samtidig er 
distributionsselskaber blevet fritaget for at betale skat på 
lige fod med vandværker, der har egen indvinding. 

De små vandværker fornyer sig 
I årets løb har vi set talrige indvielser af nye vandværker 
fordelt over hele landet. Det er godt at se, at så mange 
fornyer og fremtidssikrer deres vandforsyning. Det taler 
imod kritikken af, at de små og mindre forbrugerejede 
vandværker ikke er deres ansvar voksent. 

Ligeså er der stor opbakning til vores tre årlige messer i 
Roskilde, Aars og Fredericia. Opbakningen kommer fra både 
virksomheder, der leverer til vandbranchen, og fra vandvær-
ker. Vi sætter rammerne for, at vandværkerne kan tale om ny 
teknologi, best practice og meget andet, og de fagprofessi-
onelle på begge sider af vandværksbygningen udfylder selv 
rammerne. Det er dejligt, at vi som forening på den måde kan 
bidrage til, at der investeres i tidssvarende vandforsyning. 

Grundvandsbeskyttelse
Det er klart, at vi er optaget af at beskytte vores produkt, 
og der er stor bevågenhed om at kunne skaffe rent drik-
kevand til forbrugerne. Dermed er sprøjtefrie BNBO’er et 
helt nødvendigt instrument i vandværkernes værktøjskas-
se, så risikoen for, at drikkevandet forurenes med pestici-
der, mindskes. 

I 2019 fik vi lovgivningen og de første indikationer på, 
hvordan man i treenighed mellem vandværker, kommuner 
og lodsejere kan få lovgivningen omsat til konkrete resul-
tater. I år – 2020 – skal vi for alvor have smøget ærmerne 
op og arbejde med udlægning af beskyttelsesområderne. 

Samarbejde med brancheforeninger, 
organisationer og vandråd
I 2019 har vi fået gang i et godt og respektfuldt samarbejde 
med DANVA. Politisk kan vi gå i takt langt ned ad samme vej 
og stadig respektere de to foreningers selvstændige dags-
ordener. Fagligt har samarbejdet også resulteret i to guides, 
som kan gøre hverdagen lettere for vandværksfolket. 

Ligeså lever samarbejdet i vandrådene, og det er glæde-
ligt at se det engagement og den løsningsiver, der lægges 
for dagen, når vandværker og kommuner arbejder sam-
men om konkrete problematikker.

Med venlig hilsen
Ole Wiil, Landsformand
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Medlemmer
2019 bød på inddragelse af medlemmerne i Projekt 
Fremtidssikring i form af regionale dialogmøder, og 
samtidig fik foreningen et par skattepolitiske sejre, som 
kommer medlemmerne til gode. Gennem året var der 
også fokus på, at der fortsat skal værnes om det gode 
danske drikkevand. Min Side på hjemmesiden fik i 2019 
et løft med forbedrede selvbetjeningsmuligheder, og der 
blev udviklet nye skabeloner og værktøjer til brug for 
både medlemmer og vandråd. 

Projekt Fremtidssikring 
Repræsentantskabet nedsatte i august 2018 en projekt-
gruppe, som skulle se nærmere på, hvordan Danske Vand-
værker står stærkest muligt til at tackle de udfordringer, 
der stiller større og større krav til vandværkerne. Det er 
vigtigt, at foreningen styrkes og fremtidssikres – også til 
efter 2020, hvor den nuværende strategi udløber.

Som en markering af projektforløbets afslutning aflevere-
de projektgruppen i august 2019 et idékatalog til repræ-
sentantskabet. Kataloget er i høj grad blevet til ved hjælp 
af input fra medlemmerne, som både er blevet høstet på 
dialogmøder i alle fem regioner og på et webinar. Enga-

gementet og de inspirerende input fra medlemmerne er 
formuleret til i alt 40 forslag og ideer.

Forslagene er blevet behandlet af repræsentantskabet, 
som har nikket til en stor del af dem, herunder at det 
skal være muligt at vælge ansatte på vandværkerne ind i 
regionsbestyrelserne samt en højere grad af åbenhed om 
landsbestyrelsens, repræsentantskabets og regionsbe-
styrelsernes arbejde. Andre forslag fra idékataloget bliver 
sat i gang i løbet af 2020. 

Ny vandsektorlov og  
hvad deraf fulgte
Folketinget vedtog i slutningen af 2019 en ny vandsektor-
lov. Det var længe ventet, fordi de forbrugerejede vand-
værker under 800.000 m3 med loven i hånden kan træde 
ud af både den økonomiske regulering og skattepligten 
og slippe for de administrative byrder, som reguleringen 
medfører. 
Samtidig kan de vandværker, der ønsker at træde ud, 
ånde lettet op. For efter pres fra Danske Vandværker er 
reglerne om ophørsbeskatning efter selskabsskatteloven 
ændret, så vandværker, der ønsker at træde ud, får en 

201. 000- 800. 000

29%

20.001- 100. 000

28%

101. 000- 200. 000

22%

801. 000- 9.999. 999

16%

0- 20.000

4%

Medlemmer 
 fordelt på  
udpumpet 

vandmængde

af Danske Vandværkers medlemmer har 
mulighed for at træde ud af den økono-
miske regulering og skattepligten.

29%

Kilde: Danske Vandværker, januar 2020 
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overgangsperiode frem til og med den 1. januar 2024, 
hvor de ikke skal betale ophørsbeskatning. Efter de gamle 
regler ville ophørsbeskatningen have medført, at vand-
værkerne skulle have betalt skat af den fiktive værdi af 
anlægsaktiverne. Det kunne for nogle vandværker have 
betydet omkostninger i millionstørrelse. Heldigvis fik 
foreningen presset igennem at indføje en undtagelses-
bestemmelse, som fritager vandværker, der vil ud, for at 
betale skatten. 

Samtidig er distributionsselskaber fritaget for at betale 
skat på lige fod med vandværker, der har egen indvinding. 
Et ændringsforslag til loven blev fremsat, efter Danske 
Vandværker gjorde opmærksom på problematikken om, 
at der i lovforslaget var lagt op til, at alle distributionssel-
skaber skulle registreres som skattepligtige på baggrund 
af en antaget praksis siden 2010. Fra foreningens side 
blev der argumenteret for, at distributionsselskaber burde 
være ligestillet med øvrige vandselskaber, når det gælder 
fritagelse fra skattepligt. Argumentet holdt, for der blev 
lyttet fra politisk side, så reglerne nu er ændret. 

Alt i alt bød 2019 på flere skattepolitiske sejre, som alle i 
foreningen godt kan være stolte af.

Nye regler for boringsnære  
beskyttelsesområder
Det skal være slut med at bruge sprøjtemidler tæt på 
vandboringer. En politisk aftale efterfulgt af lovgivning blev 
i 2019 vedtaget af et bredt flertal i Folketinget. Aftalen gør 
det obligatorisk for kommunerne at gennemgå de borings-
nære beskyttelsesområder (BNBO). Den nye lov betyder, at 
kommunerne skal vurdere, hvilken indsats der er behov for 
i hvert enkelt BNBO for at beskytte drikkevandet. Formålet 
er at minimere risikoen for, at drikkevandet forurenes med 
sprøjtemidler.
 
På politisk niveau har Danske Vandværker i 2019 deltaget 
i flere møder med Miljø- og Fødevareministeriet, Land-
brug & Fødevarer, Kommunernes Landsforening (KL) 
og DANVA, hvor der har været fokus på koordinering af 
indsatsen og dialog om de udfordringer, der er – en dialog 
som fortsætter i 2020. Danske Vandværker følger arbej-
det med udlægning af de nye beskyttelsesområder tæt og 
opfordrer til konstruktiv dialog mellem lodsejere, kommu-
ner og vandværker.

Regionernes arbejde  
– fokus på større synlighed 
Danske Vandværkers fem regioner er vandværkernes 
talerør på regionalt og lokalt niveau foruden de også 
afholder kurser, virksomhedsbesøg og temadage samt har 
kontakt til vandrådene. Det er derfor vigtigt for regioner-
ne at være synlige overfor medlemmerne. I 2019 har de 
fem regioner på forskellig vis arbejdet med at øge denne 
synlighed – både gennem arrangementer men også via 
nyhedsbreve og sociale medier. 

Repræsentanter fra regionerne har deltaget i folkemø-
der rundt om i landet med det formål at sætte fokus på 
vandværkernes tilstedeværelse i lokalsamfundene, og at 
drikkevandet er noget vi er fælles om at eje. I det næste 
år vil regionerne også være repræsenteret på forskellige 
folkemøder – både for at snakke om forbrugereje og vand-
værkernes betydning i byerne men også for at skabe inte-
resse for vandforsyning og vandets betydning med henblik 
på at flere melder sig til at stille op til bestyrelserne.

Når der er kurser i regionerne, vil der i 2020 altid være en 
kursusansvarlig fra regionen til stede. Dette for at synlig-
gøre regionens medlemmer over for deltagerne, sikre den 
lokale forankring samt have føling med hvad vandværks-
medlemmerne går og tumler med. 

boringsnære beskyttelses-
områder (BNBO) er udpe-
get i Danmark. De dækker 
et samlet areal på 20.313 
hektar.

4.869

Kilde: Miljøstyrelsen, februar 2020



6      Danske Vandværker - Årsberetning 2019

Dialogmøder
Dialogmøder er en ny arbejdsform i foreningen, som før-
ste gang blev benyttet i forbindelse med Projekt Frem-
tidssikring. Rundt om i foreningens fem regioner mødtes 
medlemmerne for at tilbringe en aften sammen, hvor 
der både var oplæg og gruppearbejde. Hovederne blev 
tømt for ideer og input, som blev givet videre til brug for 
projektgruppens arbejde. Dialogmøderne blev så stor en 
succes blandt medlemmerne, at de bliver gentaget i 2020 
– denne gang med fokus på at samle input til foreningens 
kommende strategi.

Min Side på danskevv.dk 
På Danske Vandværkers hjemmeside har medlemmerne 
mulighed for at logge ind på Min Side, som tilbyder for-
skellige medlemsrelevante selvbetjeningsløsninger. Antal-
let af logins på siden er jævnt stigende. Det betyder øget 
selvbetjening, og det er en stor hjælp, da medlemmerne 
kan betjene sig selv uden for sekretariatets åbningstid. 

Min Side er i 2019 løbende blevet udbygget med nye 
muligheder. Det har blandt andet betydet, at medlemmer-
ne nu i højere grad spørger om, hvordan de logger ind i 
stedet for at bede om hjælp til at indtaste nøgletal eller 
ændre en adresse. Det skyldes, at det er blevet nemmere 
at oprette nye medlemmer, flytte Vandpost-abonnemen-
ter og følge med i hvilke oplysninger foreningen opbeva-
rer om bestyrelsen. 

Det er også nu muligt for alle medlemmer at finde do-
kumenter fra vandråd og regionsvandrådene på kryds 
og tværs af alle regionerne via Min Side. Desuden kan 
regionernes bestyrelsesreferater nu læses af alle vand-
værksmedlemmerne. Det er sider, som hver region selv 
skal holde ajour. 

Den årlige indberetning henter flere nøgletal hjem, som 
Danske Vandværker kan bruge til statistik om medlem-
merne. Det er tanken, at siden yderligere kan udbygges 
med mulighed for at indberette andre tal til brug for bl.a. 
at understøtte det politiske arbejde. Som noget nyt i 2020 
er perioden for indberetning af de årlige nøgletal afkortet 
til 31. marts, og det giver mulighed for bedre at udregne 
foreningens budget for det kommende år. Samtidig har 
foreningen tilgodeset et ønske om mulighed for at indbe-
rette allerede fra 2. januar, hvor medlemmerne sidder klar 
med tallene. 

Debatforum er en svær størrelsen og noget helt nyt, der 
blev oprettet i forbindelse med Projekt Fremtidssikring. 
Men nu er systemet oprettet, og det er muligt at debatte-
re, hvis det ønskes. Det er dog et system, som kræver tid 
og tålmodighed, da det skal bruges på lige fod med sociale 
medier, hvis det løbende skal kunne indhente medlemmer-
nes synspunkter og holdninger. 

Vandråd
I 2019 er der blevet gjort en indsats for, at kommunernes 
vandråd er velfungerende og aktive, så de lever op til 
deres formål om at være et samarbejdsforum for inte-
ressevaretagelse, videndeling, netværksdannelse og et 
fælles talerør over for kommunen. Samtidig er der lavet 
en proaktiv indsats overfor vandværkerne i de kommuner, 
hvor der ikke findes et vandråd. Derfor er der i 2019 også 
udviklet nyt informationsmateriale, der beskriver vand- 
rådets rolle, hvilke gevinster det giver vandværker at være 
med i vandrådet, hvad man kan samarbejde om i vandrå-
det, og hvordan man kan organisere sig. Der findes også 
en pjece, som vandrådene kan bruge til de vandværker, 
som endnu ikke er medlem af vandrådet. Alt informations-
materiale kan findes på foreningens hjemmeside.

Sekretariatet bliver ofte inviteret til at komme på besøg 
i vandrådene. I 2019 blev det til besøg i 40 vandråd, hvor 
der var præsentationer om bl.a. BNBO, samarbejde og 
sammenlægninger, kontrolprogrammer, foreningens 
hjemmeside og foreningens arbejde generelt.  

Hent hjælp i skabeloner og værktøjer
I 2019 har Danske Vandværker udarbejdet helt nye ska-
beloner, værktøjer og guides eller revideret kendte titler. 
Alt kan hentes på foreningens hjemmeside. Nyhederne er 
blandt andet: 

• 12 værktøjer, der støtter op om ”Kodeks for godt be-
styrelsesarbejde” 

• Beregningsværktøj til BNBO-areal og vejledende BN-
BO-erstatninger 

• Guide til vandsamarbejder

• Beregning af konsekvenser af storforbrugeres frakob-
ling fra vandværket

• Fælles brancheregulativ

• Guide til samarbejde og sammenlægning (revision)

• Skabelon til fuldmagt til ansatte, der ønske at stille op 
til valg til regionsbestyrelse

Nøgletal
I det kommende år sætter Danske Vandværker fokus 
på at indsamle og sikre valide data om foreningens 
medlemmer bl.a. af hensyn til det politiske arbejde, 
muligheden for at følge udviklingen samt for at være 
på forkant f.eks. ved spørgsmål fra pressen. 

Medlemmerne indberetter hvert år tre nøgletal, som 
kan danne grundlag for en viden om medlemmerne. 
I 2020 er et nyt nøgletal om ”vandværkets energifor-
brug” tilføjet, og den periode, hvor vandværkerne kan 
indberette deres årlige nøgletal, er forkortet. 
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Medlemmernes udpumpet vandmængde

Udmeldte vandværker

Indmeldte virksomheder

151.641.462 m3155.173.024 m3157.034.047 m3

25
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39

31
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38

2017 2018 20192019

2017 2018 20192019

forbrugere modtog i 
2019 vand fra Danske 
Vandværkers medlem-
mer. Det er en stigning 
på 1% fra det foregå-
ende år.+2%

-21%

+1%

+56%

1.083.404
 

af de udmeldte vandvær-
ker har i 2019 lagt sig 
sammen med et eksiste-
rende medlem. 

vandværker meldte sig 
ind i 2019.

nye virksomhedsmed-
lemmer har Danske 
Vandværker budt  
velkommen i 2019.

Kun 4 virksomheds-
medlemmer har i løbet 
af de sidste 3 år meldt 
sig ud. 

21

3

38

Kilde: Danske Vandværker, januar 2020 
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Sekretariatet
Danske Vandværkers sekretariat har to hovedopgave-
områder: medlemsservice og interessevaretagelse, og 
2019 har været et travlt år på både de interne og ekster-
ne linjer. Det har resulteret i flere nye tiltag og eksterne 
samarbejder, deltagelse i arrangementer forskellige 
steder i landet og en styrkelse af sekretariatet. 

Samarbejde med andre branche- 
foreninger og organisationer
2019 bød på et styrket samarbejde med andre branche-
foreninger, ikke kun inden for forsyningssektoren, men 
også bredere for at blive klogere på de problemstillinger, 
der rører sig, og for at danne nye alliancer. 

Sammen med DANVA m.fl. har Danske Vandværker ud-
arbejdet en fælles branchevejledning – et regulativ for 
almene vandforsyninger. Branchevejledningen er resultat 
af adskillige vandforsyningers og styrelsers bidrag og 
byder på moderne leveringsbetingelser, som erstatter 
Normalregulativet fra 2014. Formålet med den fælles 
branchevejledning er at formidle klare og præcise leve-
ringsbetingelser til forbrugerne og på den måde undgå 
uenigheder og konflikter. 

Danske Vandværker er også gået sammen med DANVA om 
at arrangere en stor drikkevandskonference, som løber af 
stablen i 2020, hvor miljøminister Lea Wermelin deltager.

Desuden har Danske Vandværker sammen med Økologisk 
Landsforening, Jordbrugsakademikerne og Dansk Plante-
værn taget initiativ til et fælles debatarrangement, som 
skal finde sted i 2020. Debatten vil have fokus på fortidens 
forureningssynder og fremtidens forsyning af drikkevand. 
Ikke fordi der skal være enighed om alt, men for at få de 
forskellige argumenter frem i lyset og finde løsningsmu-
ligheder sammen.

Alle kan lære noget af hinanden, og derfor ønsker Danske 
Vandværker at bidrage til at bygge bro mellem leverandø-
rer og vandværker om eksempelvis udviklingsinitiativer, 
der kan gavne alle parter. Som forening har Danske Vand-
værker en unik mulighed for at stille vandværksekspertise 
til rådighed, som omvendt giver adgang til at afprøve ny 
viden og teknologi på vandværket.

Til stede på folkemøder
Danske Vandværker var i 2019 til stede på flere folke- 
møder rundt om i landet for at fortælle om forsyningen af 
drikkevand og betydningen af forbrugereje. Det skete bl.a. 
på Det Fynske Folkemøde og Ungdommens Folkemøde. Til 
stede på sidstnævnte var ca. 30.000 unge fra folkeskolens 
afgangsklasser og gymnasier.  

For tredje år i træk deltog Danske Vandværker i 2019 i Fol-
kemødet på Bornholm – denne gang med det hidtil største 
og mest varierede program, som omfattede både egne og 
fælles arrangementer med de andre forsyningsorganisa-
tioner. Folkemødet var en god anledning til at få talt med 
blandt andet politikere, embedsmænd og almindelige bor-
gere. Selvom der var udskrevet folketingsvalg til afholdel-
se inden Folkemødet, og der var lidt fravær af politikere, 
var fremmødet til arrangementer tilfredsstillende.

Ny organisering og  
ledelse i sekretariatet
I Danske Vandværkers sekretariat er der i 2019 sket en 
styrkelse af den interne organisering, så sekretariatet nu 
er inddelt i tre afdelinger med hver sin leder. De tre ledere, 
hvoraf direktøren er den ene, varetager den daglige ledel-
se af tre afdelinger, som er: rådgivning og arrangementer, 
politik og kommunikation og økonomi og service.

På baggrund af den nye organisering har sekretariatets 
medarbejdere i fællesskab formuleret et ledelsesgrund-
lag, som sætter rammen for ledelsens arbejde. Ledelses-
grundlaget er evalueret af medarbejderne med positive 
tilbagemeldinger og god stemning.
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24 7
+2% 25 3

+5% 26 5

2017 2018 2019

personer besøgte i 
2019 foreningens tre 
fagmesser.

Det mest sete opslag 
på Facebook i 2019 var 
historien om Koldings 
nyeste vandtårn. Det 
blev set 11.500 gange.

FacebookLinkedIn Twitter Nyhedsbrev Danskevv.dk

Udstillere på Danske Vandværkers fagmesser

Danske Vandværker på 
de digitale medier

1.618

11.500

973
690

690

2.657

296.265 

2019

296.265 har besøgt 
danskevv.dk i 2019 
svarende til 24.688 i 
gennemsnit pr. måned. 

Kilde: Danske Vandværker, januar 2020 

Kilde: Danske Vandværker, januar 2020 
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Kursusudvalget 
Kursusudvalget har i 2019 haft et produktivt år. Der 
er både udarbejdet en ny strategi for kursusområdet, 
samtidig med at en modernisering af kursusporteføljen 
og afviklingen er igangsat. Der har været god energi og 
engagement i de mange drøftelser, som er udmundet i 
nogle gode beslutninger.

Kursusudvalget bidrog i 2019 til udarbejdelse af en kur-
susstrategi, der skal understøtte kompetente medlemmer 
gennem kurser af høj kvalitet. De første tiltag, der er gen-
nemført, er niveauinddeling af kurser og undervisnings-
materiale, så det målrettes medlemmernes forskellige 
behov. Der er ligeledes implementeret et nyt kursustilmel-
dingssystem, som har givet flere digitale muligheder f.eks. 
digital evaluering af kurserne. Der bliver løbende fulgt op 
på evalueringerne, og på den baggrund er det besluttet at 
ændre på nogle af kursusstederne. 

Kursusudvalget har arbejdet med temaer for kurserne 
i 2020 ud fra både aktuelle ønsker, kursusstatistik og 
evalueringer i 2019. Desuden bliver der fra 2020 indført 

heldagskurser og fyraftensarrangementer for bedre at 
ramme målgruppen for kurserne.

I det kommende år vil der på alle kurser deltage en kur-
susleder fra regionen for at støtte kursusafviklingen og 
samtidig sikre den lokale forankring. Desuden vil kursus- 
lederen kunne tage evt. problemstillinger med tilbage, så 
de kan blive adresseret i kursusudvalget.

Foreningen ønsker at levere kurser af en høj kvalitet og 
har en klar ambition om at sikre kompetente og dygtige 
vandværksfolk. Derfor ønskes der ikke at gå på kompro-
mis med kvaliteten af kurserne. Der opleves desværre en 
nedgang i antallet af kursister på foreningens drifts- og 
hygiejnekurser, men indholdet af kurserne anses som 
værende dækkende ift. at give kursisterne kompetencer 
til at drive et vandværk i stedet for at afkorte kurset, så 
kursisterne kun får et indtryk af, hvad man skal være op-
mærksom på, når man driver vandværk. 

flere deltog på Danske Vandvær-
kers kurser i forhold til året før.  
I 2019 var der i snit 18 deltagere  
pr. kursus. 

Afholdte

71

77

78

27

31

38

Aflyste

Kursusdeltagelse 23%

Kilde: Danske Vandværker, januar 2020 
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Teknisk Forum 
Teknisk Forum samler og deler viden og erfaringer om 
tekniske aspekter i vandsektoren til alle medlemmer af 
Danske Vandværker. Desuden assisterer Teknisk Forum 
både på og mellem deres møder med besvarelse af spe-
cifikke spørgsmål fra medlemmerne. I 2019 blev Teknisk 
Forum fuldtallig, så alle regioner nu er repræsenteret med 
to medlemmer. 

I 2019 har Teknisk Forum  
blandt andet arbejdet med:

• Blødgøring – idékatalog 
Teknisk Forum har udarbejdet et idékatalog med for-
dele og ulemper ved de forskellige metoder til blød- 
gøring på markedet. Kataloget er et hjælpeværktøj, 
som kan findes på foreningens hjemmeside.

• Vandmåler med lækageovervågning 
Ved besøg på Kamstrup blev Teknisk Forum introdu-
ceret til lækageovervågning på ledningsnettet via 
vandmåleren (Acoustic Leak Detection).

• Videregående vandbehandling indenfor blødgøring 
Teknisk Forum har – baseret på egne erfaringer –  
formuleret en anbefaling til mere ensartede retnings- 
linjer for videregående vandbehandling.

• Non-target screening pesticider (GEUS) 
Teknisk Forum har i 2019 fulgt udviklingen i screening 
for pesticider i et massespektrometer.

• Klimapartnerskab for vand, affald  
og cirkulær økonomi 
Teknisk Forum medvirkede med input til materialet til 
workshop afholdt i december 2019.

• Genanvendelse af filterskyllevand 
Teknisk Forum behandlede dette emne og anbefalede 
hvis genanvendelse, så opblandes med råvandet til 
vandværket.

• Frakobling af storforbrugere 
Til brug ved dialog med storforbrugere, som af øko-
nomiske årsager ønsker frakoble sig den kollektive 
vandforsyning, har Teknisk Forum udarbejdet et hjæl-
peværktøj, som kan hjælpe i beslutningsprocessen. 

• Analyse af benchmark-resultaterne 
Teknisk Forum har udfærdiget tre anbefalinger i 
bestræbelserne på at gøre benchmark-resultaterne 
mere tilgængelige. 

Ledernetværk 
Ledernetværket mødes til to netværksdøgn årligt. På mø-
derne er netværk og sparring på tværs af vandværkerne i 
højsædet, og formålet er desuden at give ny inspiration og 
viden til vandværkernes driftsledere. 

Årets første møde havde kommunikation mellem for-
skellige persontyper med spændende oplæg om verbal 
og non-verbal kommunikation som emne, og deltagerne 
var igennem forskellige øvelser. Fagligt var der oplæg om 
BNBO og asset management, bl.a. hvordan vandværket 
sikrer en langsigtet vedligeholdelsesplan, og hvordan det 
spiller sammen med prislofter og effektiviseringer.

Årets andet møde havde fokus på beredskabsplaner og 
krisekommunikation med inspirerende oplæg om kommu-
nikationsplanlægning og håndtering af kriser samt arbej-
de med cases, og hvad man kan gøre på sit eget vandværk. 

Administrativt netværk  
Det administrative netværk mødes én til to gange om året 
til et halvdagsmøde. Mødets formål er at skabe kontakt 
mellem administrative ansatte på vandværkerne og give 
mulighed for vidensdeling på tværs af geografi og stør-
relse på vandværket omkring blandt andet økonomi og 
forbrugerafregning.

I 2019 mødtes netværket én gang, hvor der, med den viden 
der var på daværende tidspunkt, blev fortalt om regler-
ne for udtrædelse af den økonomiske regulering. Mødet 
havde også årshjul for det administrative arbejde på pro-
grammet samt valg af regnskabssystem og deltagernes 
egne erfaringer med sådanne systemer.

ledere fra medlemsvandværkerne 
deltog i 2019 i ledernetværk

administrative medarbejdere fra 
fra medlemsvandværkerne deltog 
i 2019 i administrativt nætværk

54

72
Kilde: Danske Vandværker, januar 2020 

Kilde: Danske Vandværker, januar 2020 
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Med ansættelsen af en ny politisk chef har foreningen 
fået et politikpapir, som skal være med til at sætte en 
klarere politisk, strategisk retning for Danske Vandvær-
ker – et arbejde der allerede har båret frugt.

Gennem dialog med politikere og embedsmænd og 
synlighed i pressen og på de sociale medier har Dan-
ske Vandværker i 2019 arbejdet for at få flere politiske 
mærkesager igennem. Det gjaldt for eksempel sagen om 
ophørsbeskatning, hvor der blev sikret en undtagelse for 
de forbrugerejede vandværker. 

Danske Vandværker er også blevet inviteret med i regerin-
gens klimapartnerskab for affald, vand og cirkulær økono-
mi. Det har givet en platform til at tale om grøn omstilling 
og vise, at de forbrugerejede vandværker også kan gøre 
en indsats, når det gælder f.eks. at spare på energien og 
agere miljøbevidst. 

Der er også blevet skubbet på for at få skabt en ordentlig 
dialog om pesticider i grund- og drikkevandet, så man 
både gør noget ved problemet, men også bibeholder 
forbrugernes tillid. Og samtidig er der blevet sat fokus på 
biocider fra for eksempel maling og træbeskyttelse, så det 
nu også er et emne, der vil indgå i Miljøstyrelsens pesticid- 
arbejdsgruppe, hvor Danske Vandværker sidder med ved 
bordet. 

Det kræver en solid og vedholdende indsats at åbne døre 
på Christiansborg og til ministerierne. Samtidig er det en 

tidskrævende opgave, for ofte skal flere embedsfolk be-
arbejdes og budskaberne gentages, inden der sker noget. 
Men det kan mærkes, at indsatsen giver pote, idet Danske 
Vandværker i større grad bliver tænkt ind i flere politiske 
sammenhænge, og der bliver lyttet til foreningens forslag 
og argumenter.

Forbud mod Roundup i private haver
Et borgerforslag om øjeblikkeligt ophør med salg af Roun-
dup og andre bekæmpelsesmidler til privat brug rundede 
i november 50.000 underskrifter. Forslaget har dermed 
haft bred folkelig opbakning og har også været behandlet 
i Folketinget. 

Danske Vandværker bakkede op om forslaget bl.a. 
gennem en kampagne på Facebook. Desværre ønskede 
regeringen ved Miljøminister Lea Wermelin ikke i før-
ste omgang at stemme for borgerforslaget, da det blev 
behandlet i Folketinget, da et forbud kan være i strid med 
EU-reglerne. 

Til gengæld er ministeriet ved at undersøge, hvordan man 
har strikket et forbud sammen i Tyskland og Østrig, og har 
lovet at vende tilbage til Folketinget, når der er ny viden. 
Derfor afventes der nu en ny udmelding fra ministeren, og 
Danske Vandværker vil lægge pres på for, at der politisk 
sættes ind overfor den private brug af Roundup.  

Det politiske arbejde

underskrifter blev indsamlet i 2019 for 
øjeblikkeligt ophør med salg af Roundup og 
andre bekæmpelsesmidler til privat brug.

50.000
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Hvad byder 2020 på?
Det kommende år fortsætter, hvor 2019 slap, med gang 
i mange nye tiltag og projekter, som skal bane vejen 
både for foreningens fortsatte udvikling og berettigelse 
og følge med udviklingen på vandområdet til gavn for 
foreningens medlemmer. 

Ny strategi
2019 blev året, hvor repræsentantskabet igangsatte arbejdet 
med at udvikle en ny strategi for foreningen, som skal gælde 
fra 2021. Der er nedsat en projektgruppe, som består af én fra 
hver af foreningens fem regioner samt repræsentanter fra 
sekretariatet. I starten af 2020 er der indkaldt til dialogmøder 
for alle medlemmer rundt om i landet. 

Tanken er at indsamle så mange input som muligt, som kan 
være med til at kaste lys over, hvilke udfordringer og mulig-
heder foreningen står over for de kommende år. Herunder 
hvordan udfordringerne håndteres bedst muligt, og mulig- 
hederne udnyttes, så foreningen fortsat kan skabe gode 
rammer for medlemmerne. Særligt skal det sikres, at der 
fortsat er en stærk decentral vandforsyning herhjemme, hvor 
de forbrugerejede vandværker kommer til deres ret som leve-
randører af godt og sundt drikkevand til forbrugerne.  

En ny strategi skal både forholde sig til interne og ekster-
ne faktorer, der på hver sin måde kan ruste foreningen 
til fremtiden. Internt handler det om, hvordan det lokale 
medlemsdemokrati kan fastholdes og hvordan der skal 
tænkes involvering fremover. Eksternt vil strategien 
forholde sig til, hvordan FN’s verdensmål kan være en 
inspirator og driver for at kigge ind i en ny dagsorden med 
overskriften ”det bæredygtige vandværk”. 

BNBO - hvad kan vi forvente i 2020?

Lov om ændring af vandforsyningsloven samt tilhørende 
BNBO-bekendtgørelse trådte i kraft den 1. januar 2020, og 
Danske Vandværker har i slutningen af februar 2020 le-
veret et høringssvar til den samlede vejledning om BNBO. 
Vejledningen forventes at blive offentliggjort i foråret 
2020 og skal skabe større klarhed om, hvordan den poli-
tiske aftale om BNBO skal implementeres i praksis. 2020 
bliver derfor året, hvor kommunerne rundt om i landet for 
alvor tager fat om opgaven.

I forbindelse med BNBO skal vandværkerne være forbe-

redte på, at de vil blive pålagt at skulle træffe beslutnin-
ger, som kan have stor økonomisk betydning for vandvær-
kets samlede økonomi, samt den fremtidig taksering. Det 
må desuden forventes, at flere af vandværkerne frivilligt 
vælger eller bliver påbudt at indgå i et vandsamarbejde i 
kommunen med fokus på grundvandsbeskyttelse.

Danske Vandværker og DANVA har i den sammenhæng 
udgivet en guide til, hvordan et vandsamarbejde kan 
etableres, og hvilke aktiviteter der med fordel kan løses i 
fællesskab. Vores erfaring med BNBO vil stige i takt med, 
at kommunernes proces- og tidsplan bliver præsenteret 
for medlemmerne. Foreningens sekretariat har oprettet en 
BNBO-supportgruppe, som specialiserer sig i opgaven, og 
som sidder klar med uddybende rådgivning på området.

Drikkevandskontrol  
og massescreeningen
I det tillæg til pesticidstrategien, som også omfattede 
indsatsen i forhold til BNBO, blev det fastlagt, at der skulle 
gennemføres en bred screening i forhold til forekomsten 
af pesticider i en 4-års periode. Resultatet af den første 
såkaldte ”massescreening” blev offentliggjort i februar 
2020. Danske Vandværker har via Vandpanelet, og pe-
sticidarbejdsgruppen nedsat herunder, aktivt støttet og 
deltaget i en dialog med Miljøministeriet og Miljøstyrelsen 
om, at der skal ske en så omfattende screening for pesti-
cidstoffer, at flere ubehagelige overraskelser undgås.

I de senere år er der uventet dukket flere nye stoffer op, 
og flere af dem er nu på listen over pesticider og nedbryd-
ningsprodukter, der skal analyseres for på vandværkerne 
som en del af deres kontrolprogram. Senest har CTA givet 
anledning til, at der i alle drikkevandsboringer skulle ana-
lyseres for stoffet, der nu også er på listen over pesticid-
stoffer, der skal analyseres for.

Samtidig har Danske Vandværker deltaget i den igangsat-
te revision af Jupiter-databasen for at sikre, at alle data 
er kvalitetssikrede og lette at trække ud af databasen. 
Reformationen afventer dog finansiering, men håbet er, 
at det kommer i 2020. Danske Vandværker har derfor valgt 
at købe en licens til GEO Atlas Live, hvor mange af de data, 
der ligger i Jupiter, kan tilgås, således at det er muligt 
selv at analysere og få det brede overblik. Til stor gavn 
for vandværkerne videreudvikles GEO Atlas Live desuden 
sådan, at det også bliver muligt for vandværkerne selv at 
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generere en samlet vandværksrapport for det konkrete 
vandværk.

Cyberprojekt
I slutningen af 2019 fik Danske Vandværker sammen med 
GTS-instituttet DBI og to IT-virksomheder, Derant og 
Halfspace, bevilliget 8 mio. kr. fra Industriens Fond til et 
udviklingsprojekt, der skal udvikle en løsning til at overvå-
ge datastrømme i vandværkers it-systemer og derigen-
nem forhindre cyberangreb. Projektet har navnet ”Samar-
bejdende Cybersikkerhed” og løber i to år fra januar 2020. 
Løsningen skal give indsigt og læring, som efterfølgende 
kan benyttes og udbredes til andre brancher.

Der udvælges 10-15 pilotvandværker, som får implemen-
teret en løsning til overvågning af cyberangreb. Overvåg-
ningsløsningen kobles op på en elektronisk beredskabs-
plan, der sender en alarm, hvis der konstateres afvigelser 
i datastrømme, ligesom løsningen informerer brugerne 
om foranstaltninger, de skal sætte i værk ved fjendtlig 
indtrængen i it-systemer.

MUDP-projekt om fremtidens energi- 
og klimavenlige, digitale vandværk
Danske Vandværker fik ved udgangen af 2019 tilsagn fra 
MUDP (Miljøudviklings- og demonstrationsprogrammet 
under Miljø- og Fødevareministeriet) til at igangsætte et 
fælles projekt med Krüger om fremtidens forbrugerejede 
vandværk. Projektet har fokus på, hvordan man bedst 
etablerer fremtidens energi- og klimavenlige digitale, 

vandværk og har et samlet budget på ca. 35 mio. kr. Pro-
jektet er blevet til i samarbejde med bl.a. Borup Vandværk 
på Midtsjælland og går for alvor i gang i 2020. Det nye 
vandværk forventes at stå færdig om to år.  

Det fremadrettede arbejde  
med den økonomiske regulering 
Mens vandværker, der leverer mellem 200.000 og 800.000 
m3, i 2020 skal tage stilling til, om de vil udtræde af den 
økonomiske regulering, vil det politiske arbejde i Danske 
Vandværker rette fokus mod den resterende del af den 
politiske aftale fra november 2018, som stadig mangler at 
blive udmøntet i lovgivningen. 

Her vil fokus primært være muligheden for, at der i den 
økonomiske regulering skal skabes mulighed for at ind-
regne forsyningssikkerhed og forbrugertilfredshed. For-
eningen vil i den sammenhæng lægge vægt på, at dette 
ikke bruges til at overvælte omkostninger, der hører under 
det skattebetalte område, over på vandforbrugerne. 

Samtidig vil foreningen arbejde for, at den fremtidige re-
gulering også tager hensyn til de mindre vandværker, der 
måtte vælge at blive i reguleringen. Da det kan frygtes, 
at det kan blive meget omkostningskrævende for vand-
værkerne at gøre brug af den kommende mulighed for at 
indregne forbrugertilfredshed i indtægtsrammen.

er bevilliget fra Industriens Fond til et 
udviklingsprojekt, der skal udvikle en 
løsning til at overvåge datastrømme i 
vandværkers it-systemer og derigennem 
forhindre cyberangreb.

8 mio. kr.
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Foreningen har et ønske om en kontrolleret reduktion 
af den likvide beholdning over de kommende 5 år. Der er 
derfor i dette og det kommende års budget indregnet 
et negativt resultat. Resultatopgørelsen for 2019 viser 
et resultat på minus 1.413 t.kr. mod minus 2.442 t.kr. for 
tiden 01.01.18 – 31.12.18. Balancen viser en egenkapital 
på 18.405 t.kr. 

Set i sammenhæng med ønsket om reduktion i den likvide 
beholdning finder ledelsen årets resultat tilfredsstillende. 

Budgettet er revideret 25. maj 2019, da kontingentind-
tægterne viste sig mindre end budgetteret, og da det 

samtidigt blev vedtaget at foretage en ekstra ansættelse 
i sekretariatet. Der var budgetteret med et minus på 1.732 
t.kr. Årets resultat på minus 1.413 t.kr. er dermed inden for 
det budgetterede. 

Nedenstående er et uddrag fra foreningens årsregnskab. 
Det fulde regnskab kan ses på danskevv.dk > om os > 
foreningen i tal 

Foreningens økonomi 
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Mandag-torsdag: 8.30-15.00
Fredag: 9.30-14.00


