Splid om vandlov
VANDSEKTORLOV
Vandindustri til V, K, DF og regeringen: Tag jer sammen, og vedtag en ny vandsektorlov nu.
af THOMAS FÆRGEMAN
Det er ikke hver dag, industrien skriger på nye love. Men det skete i den forløbne uge, da sværvægterne i
vandteknologibranchen henvendte sig på Christiansborg med det klokkerene budskab, at de vil have en ny
lov for vandsektoren - og det skal være nu.
Virksomhederne er dybt bekymrede for, at den politiske tomgang, der snart har stået på i et år, vil medføre,
at Danmark går glip af muligheden for at få en kæmpe vækst i al den grønne teknologi, der er en integreret
del af vandsektoren.
Det er virksomheder som Grundfos, Krüger, Danfoss, Niras, Kamstrup og AVK, der i regi af
brancheorganisationen Dansk Miljøteknologi har henvendt sig til partierne bag den såkaldte vandsektorlov,
som regulerer de danske vandselskaber.
De skriver, at »den manglende afklaring af de fremtidige vilkår for vandselskaberne og dermed også for de
private leverandører af teknologi, udstyr, løsninger og viden er dybt skadelig for vækst og beskæftigelse i de
virksomheder, som leverer teknologier og services til den danske vandsektor«. Virksomhederne anfører, at
dansk eksport af vandteknologier ligger på andenpladsen i Europa målt som andel af den samlede eksport,
men at eksporten er stagnerende.
Det gør en afklaring ekstra presserende.
I 2013 udgjorde eksport af danske vandteknologier godt 15 mia. kr., og da verdensmarkedet vokser med 6
procent om året, vil blot en fastholdelse mereksport. Kan Danmark oveni snuppe en bare lidt større bid af
kagen, vil det efter virksomhedernes vurdering give mulighed for at skabe mindst 4.000 permanente ekstra
jobs.

Virksomhederne frygter valgkamp
Vandsektorloven er fra 2009. Det var den lov, som udskilte vandselskaberne fra kommunerne og lavede
dem til selvstændige selskaber. Loven har vist sig på nogle områder at være tung og bureaukratisk at have
med at gøre, og derfor blev der iværksat en evaluering af loven i 2013.
I marts 2014 lå evalueringen klar. De politiske forhandlinger om en ny lov gik i gang umiddelbart efter, men
foreløbig uden resultat. Branchens frygt er, at der ikke nås en aftale, før Christiansborg for alvor rammes af
valgkamp.
»Der er blevet forhandlet rigtig meget, og vores indtryk er, at der foreligger en fornuftig rammeaftale, som i
store træk blot skal konfirmeres af forligspartierne bag loven«, siger Jørn Jespersen, direktør for Dansk
Miljøteknologi.

Der er dog nogle reelle knaster i forhandlingerne.
Dels har det vist sig, at de selvstændige vandselskaber faktisk skal betale skat, hvis de har overskud - hvilket
betyder, at vandkunderne indirekte bliver beskattet af deres vandregning. Den sag har blandt andet
Konservative bidt sig fast i.
Dels er der en knast om, hvor små vandselskaber må være, før de slipper for at være omfattet af den store
regelpakke i loven. Hvor småt er lille, er et spørgsmål, som især Venstre er optaget af.
»Vi forstår godt, at der er knaster - men vi appellerer til, at politikerne rækker hen over midten og får
landet denne sag nu. Af hensyn til vandkunderne og af hensyn til vores fremtidige arbejdspladser«, siger
Jørn Jespersen.

