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I Dansk Miljøteknologi støtter vi generelt regeringens generelle holdning, som overordnet reflekterer Dansk
Miljøteknologis synspunkter, og de drøftelser vi har haft i blandt Vandvisionens parter. Hastigheden i
forhandlingerne er dog nu skruet voldsomt i vejret fra det Rumænske formandskab side, og der er derfor stor
risiko for, at væsentlige danske interesser ikke vil blive tilgodeset.
Endnu har man ikke har haft substantielle drøftelser hverken politisk eller på embedsmandsniveau af
væsentlige områder, som reduktion af vandtab, energiperformance samt et mere risikobaseret
overvågningsprogram, der tilgodeser borgernes mulighed for at få adgang til væsentlige oplysninger om
deres drikkevandsforsyning. Elementer der er afgørende i forhold til EU's drikkevandsforsyningssikkerhed. I
gennemsnit spildes 25 % af alt produceret drikkevand i EU og i nogle lande helt op til 60 % før det når
forbrugeren. I Danmark ligger vi kun på 6 %.
Vandvisionens parter har i mere end to år arbejdet på at krav til vandtab mv. implementeres i direktivet for
sikre en EU-lovgivning, der rækker frem i tiden og leverer på mere overordnede dagsordner som cirkulær
økonomi og FN’s Verdensmål, og som understøtter eksport at dansk vandteknologi. Hvis det forslag som det
Rumænske formandskab har fremlagt endeligt vedtages, vil det de-facto betyde at direktivet kun
administrativt opdateres, og dermed slet ikke er i tråd med danske interesser på området.
Derfor bør regeringen:
1) Iværksætte initiativer på politisk niveau, hvor man over for centrale bilaterale parter herunder
Tyskland og Frankrig forsøger at få denne sag op på det rette politiske niveau. Det er helt centralt, at
Danmark til det sidste forsøger via alle relevante kanaler, at gøre fx EU-parlamentets
ændringsforslag 53 om, at medlemsstaterne senest den 31. december 2022 skal fastsætte nationale
mål for at reducere vandleverandørernes lækageniveauer med udgangen af 2030, til en del af det
endelige kompromis.
2) Gøre EU-Kommissionens oprindelige forslag vedr. krav om at offentliggøre data om vandtab m.m. til
et absolut minimumskrav i forhold til, om Danmark kan tilslutte sig et endeligt kompromis.

