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Det vil jeg komme ind på

 Foreningens politiske arbejde

 Samarbejde mellem vandværker

 Foreningens arrangementer
Et Teams-møde i sekretariatet



Foreningens politiske arbejde

 Politiske sejre kræver knofedt 
og timing

 Jeres bidrag tæller

 Pressen – nationalt og lokalt



Politiske sejre

Det har vi opnået

 Undtagelse fra regel om 
ophørsbeskatning 

 Regeringens klimapartnerskab for 
affald, vand og cirkulær økonomi

 Armlægning med de store forsyninger: 
Forsyning af drikkevand kan ikke 
sidestilles med spildevand, når det 
gælder effektivisering/konsolidering

 Brandhaner – benarbejde overfor 
KL bærer frugt

 Fokus på biocider fremover

Det arbejder vi med

 Skovfond – 50/50 forslag

 Analyse af klimabelastning og 
muligt klimabidrag

 Regulering – måske også 
mindre vandværker 

 Konsolidering – politisk pres, 
men lydhørhed hos mange på 
Christiansborg

 Møder med energi- klima- og 
forsyningsordførere – optakt til 
finanslovsforhandlinger



Vores arbejde med verdensmålene

Kernemål

Energi og 
klimamål

Støttemål





Vision – Hvor vil vi gerne hen?

Vi vil 

 være kendt som Danmarks 
medlemsdemokratiske drikkevandsforening.

 sætte aftryk på den grønne omstilling, innovation og 
digitale løsninger gennem nationale partnerskaber og 
lokale netværk.

 medvirke til at sætte høje kvalitetskrav for drikkevandet og 
fortsat styrke kompetencerne i branchen.

 gøre det attraktivt at engagere sig i den lokale 
drikkevandsforsyning.



OPBAKNING TIL 
FORBRUGEREJERSKAB

KVALITETSBEVIDST 
OG KOMPETENT 

DRIKKEVANDSFORSYNING

DIGITALISERING SKAL 
STYRKE DRIFT OG DIALOG

GRØN OMSTILLING –
NU OG I FREMTIDEN

Ca. 3 ud af 4 vandværker kan forsyne 

forbrugerne med vand ved en forurening
76,9%

17,4%

5,7%

Tilsyn hos vandværkerne

Har haft fra 2017 -
2020

Ingen tilsyn siden
2016

Husker aldrig at
have haft et tilsyn

16,2% af vandværkerne 
har tilsyn hvert 2 år.

Valgte strategiske spor



Hvorfor samarbejde ? 
Det handler om robusthed overfor fremtidens udfordringer

� Forhold på vandværket selv

o Generationsskifte

o Manglende vedligeholdelse

o Økonomi

o Pesticider 

� Stigende krav fra omverdenen – har vi viden og kapacitet ? 

o Lovkrav: Ledelsessystem, flere indberetninger og nyt LER

o Uddannelseskrav

o Vandkvalitetskrav

o Regnskabsregler

o Vandsektorlov 



Forskellige muligheder for samarbejde

Rørforbindelse/
Nødforsyning

Driftsteknisk 
samarbejde

Fælles 
selskabsdannelse

Fusion

Administrativt 
samarbejde



Rørforbindelse mellem to vandværker

� Rørforbindelse er ofte starten på et videre samarbejde

� Robust vandkvalitet

� Ofte en mulighed, da mange vandværker har overkapacitet

� Giver høj forsyningssikkerhed

� Investering i nødstrømsgenerator kan deles



Sideordnede aktiviteter

Skattepligt – uden for  vandsektorloven

Omsætning med 

ikke andelshavere

Omsætning 

med andelshavere



Samarbejde om ansatte - Formålet

� Den praktiske drift (teknisk og administrativ) kan lægges 
sammen.

� Den opnåede viden og erfaring kommer flere vandværker til 
gode.

� Årlig besparelse på lønkroner ved ansættelse af kompetent 
fuldtidsansat driftsansvarlig 

Løsning

� Vandværker kan gå sammen om ressource

� Kontrakt - VVS’er, smed eller vandværkspasser



Driftsteknisk samarbejde

� Bestyrelsen kan fokusere på bestyrelsesarbejdet

� Lav en skriftlig aftale

� Hvilke ydelser og til hvilken pris?

� Akutte opgaver

� Prioritering imellem vandværkerne?

� Opsigelse af samarbejdet

� Aflæsning af målere – husk skat 

� Hvordan deles en ansat?

� Have en ansættelseskontrakt med hvert vandværk – undgå SKAT !

� Ansættes på timebasis



Administrativt samarbejde

Hvilke opgaver skal medarbejderen løse?

� F.eks. regnskab, aflæsning, flytteopgørelser, afregning af offentlige 
afgifter.

Hvor mange timer tager det at løse de ønskede opgaver?

� Aftal på forhånd hvor meget tid, der er afsat

Hvordan deles en ansat imellem flere vandværker?

� Ansættes på alle vandværker

� Indgå fælles aftale med et regnskabskontor.



Guide til samarbejde og sammenlægning



Regionale vandrådsansvarlige i sekretariatet

Region Øst
Tue Kofod
Tlf.: 56 13 03 38
tko@danskevv.dk

Region Nord
Mette Oht Klitgaard
Tlf.: 56 13 03 36
mok@danskevv.dk

Region Fyn
Robert Jensen
Tlf.: 56 13 02 01
rj@danskevv.dkRegion Syd

Camilla Falk
Tlf.: 56 13 02 06
cfa@danskevv.dk

Region Midt
Henrik Hermansen
Tlf.: 56 13 02 04
hh@danskevv.dk



Kurser og arrangementer: 
Vi gør alt, hvad vi kan, for at du kan føle dig tryg

Vi planlægger efter sundheds-
myndighedernes retningslinjer

 Krav til afstand

 Rigeligt med håndsprit

 Fokus på rengøring

 Mad og drikke med respekt for hygiejnen

 Det er helt ok, at bære mundbind



Kom trygt med til 
messen i Fredericia 
den 2. oktober 2020

Messecenteret følger HORESTAs
”Safe to visit”-program.

Det betyder, at de ansatte lever op myndighedernes krav til afstand, 
rengøring, hygiejne, håndtering af gæster og arbejdsgange.

 Håndsprit med få meters afstand

 Mundbind og engangshandsker udleveres

 Bredere gangarealer i messehallen



Tak for at I lyttede med 


