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Ingeniørforeningen, IDAs høringssvar til vandsektorloven m.v.  

Tak for muligheden for at komme med bemærkninger til høring over forslag 
til Lov om ændring af vandsektorloven, lov om betalingsregler for 
spildevandsforsyningsselskaber m.v. og lov om vandforsyning m.v. og lov om 
kommuners afståelse af vandselskaber (Lovforslag om justeret økonomisk 
regulering af vandsektoren, styrkelse af takstkontrol m.v.), samt bekendtgørelse 
om kontrol med vandselskabers regulativer, vedtægter, bidrag og takster m.v. 
 
Regeringen lancerede sidste efterår en eksportstrategi for vand, som indeholder 
en vision om at fordoble den danske eksport af vandteknologi fra de nuværende 
20 mia. kr. til 40 mia. årligt i 2030. Det er en vision, som Ingeniørforeningen, IDA 
deler til fulde. 
 
Hvis vi tager afsæt i den nuværende lave eksportvækst for vandteknologi på 2,89 
procent, skal vi helt frem mod 2050, før eksporten er fordoblet. På baggrund af tal 
fra Eurostat har DI Vand beregnet, at den gennemsnitlige stigning i eksporten af 
vandteknologi skal ligge på mindst 6 procent årligt frem mod 2030 for at indfri 
ambitionen om en fordobling. Det er et kæmpe spring fra det nuværende niveau, 
og det siger sig selv, at det fordrer ekstraordinære indsatser.  
 
Grundlæggende handler det om at have en holistisk tilgang til vandsektoren og 
styrke hele fødekæden for fremtidens eksport af dansk vandteknologi – fra 
uddannelse, myndighedsorganisering, test og demonstrationsfaciliteter over 
regulering og gode betingelser for at styrke den innovation, som er krumtappen 
for branchens fortsatte udvikling. I den sammenhæng er vandselskabernes 
økonomi - og dermed vandsektorloven - en væsentlig brik i ligningen.  
 
Teknologiudvikling - og dermed rammer og incitament for nyinvesteringer og 
vedligeholdelse samt at indgå i forskningssamarbejde - er afhængig af forholdsvis 
fleksible og gode økonomiske rammer for vandselskaberne. Det er desværre 
vanskeligt på det nuværende grundlag at vurderer de økonomiske konsekvenser 
for vandselskaberne i den nye lov om ændringer af vandsektorloven og dermed 
også vandselskabernes muligheder og incitament for at investere i ny teknologi 
og indgå i udviklingssamarbejde med den danske vandbranche, universiteter, 
GTS-institutter m.m.  
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Forsyningsselskabernes har årligt været underlagt effektiviseringskrav på 2 % i 
vandsektorloven. Ingeniørforeningen er enig i, at vandselskaberne skal drives 
økonomisk forsvarligt, da tilgængelighed til drikkevand er livsvigtigt for borgere, 
fødevareproducenter og medicinalvirksomheder m.fl. Men vandselskaberne skal 
ikke i en så stram økonomisk spændetrøje, at der ikke er råderum til at investere i 
ny teknologi og indgå i udviklingssamarbejde med erhvervsliv og 
videninstitutioner. Det er vigtigt for, at forsyningsselskaberne for eksempel kan 
udvikle og implementere ny teknologi med hensyn til fosfor, 
energieffektiviseringer, håndtering og rensning af overfladevand og andet. Et 
økonomisk råderum for forsyningsselskaberne vil også være afgørende for at 
kunne styrke indsatsen i forhold til klimakrav, energieffektiviseringer og for at 
bruge slam som en ressource.  
 
Og befolkningen er på det rene med at afsætte penge af til udvikling i 
forsyningsselskaberne:  
 
Figur 1: Hvilken holdning har du til det følgende udsagn? Det er en god idé, at mit 
vandværk og spildevandsselskab afsætter penge og tid til at udvikle nye 
teknologiske løsninger i samarbejde med virksomheder og universiteter, selvom 
det vil koste 5-10 % mere på min vand- og spildevandsregning.  
 

 
Kilde: IDA, befolkningsundersøgelse, 2021 

 
Det er således håbet, at teknologiudvikling i højere grad vil indgå i det videre 
arbejde med revidering og implementering af en ny vandsektorlov. Ellers er det 
mere end vanskeligt at nå i mål med at fordoble den danske eksport af 
vandteknologi fra de nuværende 20 mia. kr. til 40 mia. årligt i 2030. 
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