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kbj/CEL 

Aftale om styrkelse af den offentlige gældsinddrivelse 

Kære Skatteordførere 

DANVA vil på vegne af forsyningsselskaberne sige stor tak for italesættelsen af inddrivelsesudfordringerne 

og det gode resultat med ”Aftale om styrkelse af den offentlige gældsinddrivelse.” 

Det er en meget frugtbar aftale, som kan være med til at forsyningerne kan minimere de økonomiske tab 

som følge af manglende inddrivelse til gavn for forsyningskunderne.  

DANVA glæder sig især over muligheden for at overtage inddrivelsesopgaver og muligheden for at samar-

bejde med private aktører om opgaven. DANVA er parat til som konstruktiv medspiller aktivt at samarbejde 

om de fremtidige, konkrete modeller, der skal være ramme for inddrivelsesopgaven i forsyningerne. Det er 

vort håb, at der bliver etableret en arbejdsgruppe med kompetencer på tværs af sektorer og reguleringsom-

råder til at udvikle konkrete modeller, som skal forelægges aftalepartierne. 

DANVA vil desuden arbejde på at få et overblik over, hvilke fordringer fra forsyninger, Skatteministeriet me-

ner, bør afskrives. Det bør være op til forsyningerne selv at vurdere, om det kan betale sig for forsyningerne 

at inddrive de restancer, der ligger hos SKAT, når nu de har fået muligheden for at overtage opgaven. 

Desuden mener vi, at manglende betaling for afledningen af spildevand også hører til de gældposter, som i 

særlig grad kan støde retsfølelsen. Der er en stærk tendens til, at stadig flere vandkunder spekulerer i ikke at 

betale deres spildevandsregning, fordi de ved, det er risikofrit, da vandselskaberne ikke som i f.eks. Sverige 

og Finland må lukke for drikkevandet, hvis man skylder for betalingen af spildevand. Det kan i særlig grad 

støde retsfølelsen for de øvrige kunder, at det indtil videre ikke har været muligt at sætte ind overfor denne 

gruppe skyldnere, som samtidig fortsat har kunnet få deres fulde service.    

 

Med venlig hilsen 

 

 

Carl-Emil Larsen 
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