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Til Gruppeformændene for de politiske partier bag Vandsektorloven
Kære
Kristian Jensen, Venstre
Leif Lahn Jensen, Socialdemokraterne
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Peter Skaarup, Dansk Folkeparti
Camilla Hersom, Det radikale Venstre
Jonas Dahl, SF
Stine Brix, Enhedslisten

Vi skal hermed kraftigt opfordre forligspartierne bag Vandsektorloven til hurtigst muligt at
genoptage forhandlingerne om en politisk aftale om en revision af loven, så der kan blive skabt
klarhed om de politiske rammer for vandsektoren.
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 private virksomheder, som leverer teknologier og services til den danske vandsektor.
Vi har i dag en beskæftigelse på ca. 15.000 medarbejdere i den private del af den danske vandsektor
– heraf 5.500, som arbejder direkte med produkter og løsninger til eksport.
Dansk eksport af vandteknologier ligger på en 2. plads i Europa, målt som andel af den samlede
eksport, men eksporten er stagnerende. Det gør en afklaring ekstra presserende.
I 2013 udgjorde eksport af danske vandteknologier 15,1 mia. kr., og da verdensmarkedet vokser
med 6 % om året, vil blot en fastholdelse af vores markedsandel med betyde en mereksport på ca. 5
mia.kr. Men en blot svagt stigende markedsandel er der efter vores vurdering mulighed for at skabe
mindst 4.000 ekstra jobs om året.
Men uden afklaring og rammer ved vi ikke, hvad der skal satses på, og udvikling og udbredelse af
nye teknologier risikerer at gå i stå til skade for beskæftigelse og eksport.
Vandselskaberne er på nuværende tidspunkt usikre på deres fremtidige vilkår og investerer ikke i
nødvendigt omfang i ny teknologier. Derved går de private leverandører også glip af nødvendige
samarbejdspartnere om udvikling og demonstration af nye teknologier og løsninger.
Og der etableres ikke det så nødvendige udstillingsvindue for danske løsninger over for
udenlandske købere..

Mange spændende teknologier er ellers på vej i den danske vandsektor – vi kan blot nævne
produkter og løsninger til at minimere energiforbruget og blive nettoenergiproducerende, til CO2reduktioner, ressourcegenvinding, sikring af drikkevand og minimering af vandtab. Men de står i alt
for høj grad i stampe pga. af den politisk skabte usikkerhed.
Evalueringen af vandsektorloven blev offentliggjort den 21. marts 2014. De politiske forhandlinger
blev påbegyndt efter sommerferien. Og alligevel er der nu i februar 2015 ikke nået en aftale.
Vi vil meget gerne bidrage til at skabe den vækst og beskæftigelse i vandsektoren, som der tales
meget om i den politiske debat. Men det kræver, at vandsektoren nu hurtigt får den nødvendige
afklaring og ikke bliver gjort til politisk kastebold.
Vi appellerer derfor til, at I politisk er jeres ansvar bevidst og sikrer, at man færdiggør
forhandlingerne om en ny vandsektorlov. Så skal vi nok udvikle og investere i nye teknologier og
løsninger til gavn for beskæftigelse og eksport.
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