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Om udkast til aftale om spildevandsselskabers klimatilpasning
Kære klima, energi og forsyningsminister Dan Jørgensen
samt energi- forsyningsordførere i Folketinget,

I brancheforeningen Dansk Miljøteknologi er vi orienteret om, at I er tæt på en aftale
om medfinansiering af klimaprojekter.
Det er godt, at der nu (omsider) kommer mulighed for 100 % medfinansiering. Det
betyder, at man i en del sager kan vælge de mest samfundsøkonomiske løsninger
(over jorden) med grønne elementer indbygget i stedet for større rør mm.
Og det kan medvirke til at sætte en del klimasikringsprojekter i gang med aktiviteter,
som kan bidrage til at holde hånden under danske virksomheder inden for klima og
miljø, og det er der i den grad brug for nu og i den kommende tid.
Men vi ser en stor udfordring i udkastet til aftale og i de hidtidige udmeldinger,
nemlig om de kommende regler for tillæg.
Det kan gå hen og være ødelæggende for ønsket om flere medfinansieringsprojekter,
hvis der nu stilles krav om effektivisering også på anlæg på en måde, som væsentligt
forringer selskabernes incitament til at indgå i sådanne projekter.
Det kan jo i sagens natur ikke lade sig gøre at effektivisere på anlægsomkostninger,
som er afholdt, og effektiviseringskravet kan derfor nemt komme til at betyde, at der
skal ske besparelser på andre aktiviteter i selskabet. Det vil med stor sandsynlighed
afholde mange selskaber fra at gå ind i sådanne projekter. Dermed opnår vi ikke de
store samfundsgevinster ved at etablere de grønne projekter ”over jorden”, og vi går
glip af den positive effekt på beskæftigelse og for de private virksomheder, som
kunne have været resultatet af mere gunstige medfinansieringsregler.
Især for selskaber med mange projekter og dermed mange tillæg kan det vise at være
umuligt at honorere disse effektiviseringskrav, når pengene skal tages fra
basisdriften. Resultatet bliver langt færre projekter (fx i Hovedstaden og de store

byer) og dermed flere fremtidige oversvømmelser i tæt bebyggede områder, og det er
jo IKKE samfundsøkonomisk hensigtsmæssigt.
Vi vil derfor opfordre til, at I undlader at stille effektiviseringskrav til anlægsdelen af
kommende medfinansieringsprojekter eller i det mindste er meget omhyggelige med,
hvordan effektivitetskravet formuleres, så man ikke risikerer at ødelægge den positive
hensigt med forslaget.
Vi vil gerne understrege, at Dansk Miljøteknologi støtter krav om løbende
effektiviseringer af den generelle drift (inkl. anlæg) i vandsektoren, fordi det også er
med til at sikre den ønskede innovation i sektoren.
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