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Behov for fremdrift i den økonomiske regulering af vandsektoren
Kære Dan Jørgensen,
Vi henvender os til dig, fordi en meget langstrakt behandling i dit ministerium af en kommende lov
om økonomisk regulering af vandsektoren betyder en forsinkelse og udskydelse af en lang række
af gode og fornuftige projekter i vandsektoren. Den manglende afklaring af de økonomiske
rammer betyder, at der ikke kan træffes de nødvendige beslutninger om iværksættelse af
projekter og om investeringer i ny teknologi i vandselskaberne. Det nedsatte aktivitetsniveau truer
såvel eksport som beskæftigelse i de private virksomheder, som leverer teknologi, rådgivning, nye
løsninger og udstyr til vandselskaberne. Den manglende afklaring betyder desværre også, at
Danmark sættes bagud i den grønne omstilling inden for vandsektoren, og dermed mister vi
mulighed for at markere os som en grøn vindernation på vandområdet.
Baggrunden for sagen er en bred politisk aftale om økonomisk regulering af vandsektoren helt
tilbage fra 2018 samt en tillægsaftale om klimatilpasning fra 2020. Disse aftaler er endnu ikke
omsat til konkret lovgivning, og regeringen har ikke fremsat det nødvendige lovforslag.
Den manglende gennemførelse af de politiske aftaler er ekstra beklagelig i lyset af, at en samlet
vandbranche (private eksportvirksomheder og offentlige vandselskaber) sammen med regeringen
og folketinget har vedtaget en Vandvision, som lægger op til en fælles indsats for en øget eksport
af danske vandteknologier. Regeringen har i øvrigt udsendt en eksportstrategi for vandteknologi,
som yderligere uddyber ønsket om en styrket indsats for eksport på vandområdet.
Såvel vandvisionen som eksportstrategien modarbejdes i praksis af den manglende afklaring af
rammere for den økonomiske regulering af vandsektoren.
Vi opfordrer dig derfor til personligt at engagere dig i arbejdet med at sikre den fornødne fremdrift
i arbejdet med at fremsætte lovforslaget om nye rammer for den økonomiske regulering af
vandsektoren og få det vedtaget så hurtigt som muligt.
Vi opfordrer samtidigt til, at det kommende lovforslag fuldt ud respekterer de politiske aftalers ord
og klare intentioner om at understøtte teknologiudvikling og innovation. Ligeledes opfordres til, at
den nye regulering ikke modarbejder vandselskabernes muligheder og incitamenter til at
igangsætte investeringer i nødvendige miljø, klima og klimatilpasningsprojekter. Det betyder, at
man må lægge afgørende vægt på at komme udfordringen med at kræve effektiviseringer på
nyanlæg og nye investeringer i møde, og at der skal sikres økonomisk råderum for
vandselskaberne under indtægtsrammereguleringen til at engagere sig og investere i innovation
og teknologi. Effektiviseringer sikres på langt sigt bedst gennem udvikling og nye teknologiske
løsninger.

Vi har naturligvis forståelse for kompleksiteten i økonomisk regulering af offentlig
monopolvirksomhed, men opfordrer til, at der sikres en løsning nu, så branchen får arbejdsro.
Vi håber derfor, at du vil sikre, at det fornødne lovforslag med de nævnte afklaringer kan
fremsættes og vedtages hurtigt efter sommerferien.

Med venlig hilsen
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