
 

 

Vandpolitisk netværk – møde 6 

Anbefalinger fra grupperne 

 

Gruppe 1:  

1. Brug SDG som ramme 

De private skal opfylde mål – og må derfor gå forrest. 

Borgmestre og forsyninger kan åbne døre i forhold til initiativer. 

 

1. Hjælp til at pensionskasser mm. og gode business-cases kan finde hinanden – overvinde the missing 

link. Det kunne f.eks. være projekter om lækagetab. 

Gruppe 2: 

1. Sæt nogle konkrete performancemål svarende til eksemplet med maks. grænse på vandspild, 

energiproduktion, klimatilpasning eller andet.. Gerne med afsæt i verdensmålene, 6.3 (halvere 

andel af urenset spildevand globalt) og 6.4 (f.eks. vandeffektivisering). God compliance skal give sig 

udslag i indtægtsrammen. 

2. Skabe forståelse for hvad der giver bedst værdi på den lange bane, få lavet den svære businesscase 

opstillet med den fornødne helhedstilgang (Asset management på samfundsmæssigt niveau. TCO 

mv. Gerne med et større forsyningsmæssigt ansvar i hele vandkredsløbet / vandoplande).  Måske 

”frikommune – fri forsyningsordning” for at efterprøve principperne. 

 

Gruppe 3:  

Fusion og øget samarbejde er svært inden for reglerne om sideordnede aktiviteter – man kan lave det 

samme, men i samarbejde. 

Skab midler til innovation og investeringer i ny teknologi (risikovillige midler), 1 % til innovation og 

eksportunderstøttende aktiviteter – uden at bryde med eksisterende lovgivning. 

(Afgift til innovation). Evt. øremærket til miljø og klima 

Overvej at tillade anlægsinvesteringer med positiv business-case? I dag er der Ikke plads til at foretage up-

front investeringen. 

Gruppe 4: 

Skab råderum til innovationsprojekter. Tilskud fra fonde bør udløse tillæg til prisloftet. 

Universitetssamarbejde håndteres i dag anderledes end MUDP-tilskud. 



Forsyningsudvalg til Holland – kan bruge 1 % i udviklingslande – har vandambassadører. 

Læring at hente i hele værdikæden – innovation, forsyninger, ud i verden. 

Snak med landmændene om brug af KOD. 
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Forslag til videre initiativer: 

 

DANVA og Dansk Miljøteknologi vil overveje, hvordan og i hvilket omfang vi sammen 

kan bidrage til at iværksætte de foreslåede initiativer. 

 

Vi bør sætte os i spidsen for et politisk fremstød, der sætter fokus på valget mellem 

strategier, der sigter mod højere ambitioner eller lavere priser. 

Vi kan iværksætte en fælles indsats for at skabe stolthed over, at vandforsyningerne 

skaber samfundsmæssige goder og høje præstationer. 

Vi kan udarbejde fælles målsætninger om f.eks. energineutralitet. 

Arbejde for at skabe rammer for at finansiere innovation og first-movere – ny 

teknologi ud over ramperne. 

Rammer for eksportunderstøttende aktiviteter skal styrkes. 

Kan og skal vi udarbejde en fælles vision og strategi for den danske vandsektor, der 

konkretiserer eller rækker ud over Vandvisionen? Øvrige parter skal involveres. 

Kan og skal vi skabe en DBDH-lignende organisation? 

Vi skal gøre en indsats for at holde fast i tillæg – og bruge dem. 

Vi skal generelt holde fast i aftaler og tilsagn. 

 


