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Vandteknologi
Danske vandvirksomheder skal samarbejde mere, hvis branchen fortsat
skal udvikle sig positivt.
Side 4

Forligsteksten til en ny vandsektorlov er klar. Miljøministeren mener,
den vil skabe bedre branchevilkår.
Side 6

Danmark lever ikke op til kravene i
EU’s vandrammedirektiv og kommer ikke til at gøre det foreløbig.

Side 16

Eksporten af
dansk vand bobler
Dansk vandteknologi er efterspurgt i hele verden. Særligt
i Kina er danske virksomheder på fremmarch, men det
kræver hårdt arbejde at få fodfæste i Asien. Side 12
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Det er lovpligtigt at du måler dit forbrug af varmt vand

Individuelle varmtvandsmålere
Ejendomme skal have individuelle målere på varmtvandsforbruget.
Den nye bekendtgørelse trådte i kraft d. 5. juni 2014.
Med Techem’s beboer app kan du følge vand- og varmeforbruget når som helst.

Meget mere end fordelingsregnskaber
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www.techem.dk
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Testcenter rådgiver
innovative virksomheder
Formålet med det Nationale Vandtestcenter, der
blev indviet i februar sidste år, er at hjælpe virksomheder og vandselskaber med at teste produkter og idéer. Her stopper testcenterets aktiviteter
dog ikke – de arrangerer netværksmøder, hvor
parterne i branchen mødes, og parrer virksomheder med forsyningsselskaber gennem Vandtestcenterets netværk.
Skal fremme innovation og eksport
Det Nationale Vandtestcenter er i virkeligheden
ikke et center, men derimod et netværk af forskellige testfaciliteter. Testcenteret er skabt i
samarbejde mellem Teknologisk Institut, COWI
og universiteterne i Aarhus, Aalborg og København. Vandtestcenteret rådgiver virksomheder,
der henvender sig. Der er stor forskel på, om de
har en spæd idé eller et veludviklet produkt, der
skal testes.
»Vi rådgiver virksomhederne lige der, hvor de
er med deres idé eller produkt. Hvis de har et
produkt, vil det typisk blive testet på et laboratorium eller hos en vandforsyning. Hvis det er en
idé, bliver den måske til et master- eller ph.dprojekt sammen med et universitet,« siger Jan
Holmegaard Hansen, der er projektleder for det
Nationale Vandtestcenter.
Politisk ønske om mere eksport
Vandtestcenteret blev skabt efter et politisk
ønske om at skabe mere vækst i vandsektoren.
Derfor har centeret fået 5,5 mio. kr. fordelt over
tre år på ﬁnansloven. Vandtestcenteret er lavet
som et erhvervsstøtteprogram, og det er derfor

primært henvendt virksomheder, der arbejder
med vand. Væksten i vandsektoren skal også
komme fra øget eksport af vandteknologi. Derfor
skal virksomheder generelt producere nye produkter og mere. Selv om ambitionerne er høje,
tager det tid at udvikle mange nye løsninger.
»Innovation er noget, der tager tid. Vi prøver
at introducere teknologier, der er kendt fra andre
steder end vandsektoren, får den testet og dokumenteret i et nyt miljø, så der opstår nyt markedspotentiale,« siger Jan Holmegaard Hansen.
Udfører mange forskellige tests
Siden åbningen i februar 2014 har det Nationale
Vandtestcenter fået 55 henvendelser indtil
videre.
Ifølge Jan Holmegaard Hansen er det som
regel helt nye idéer eller produkter, som virksomheder henvender sig med. Virksomheder vil
typisk teste produktet for at kunne markedsføre
det bedre. Mange efterspørger en test i fuld skala.
Dette kan typisk gennemføres hos et vandselskab. Derfor formidler Vandtestcenteret kontakt
til disse.
Indtil videre er der blevet udført følgende
tests: af vandrør med indvendig nano-teknologicoating til drikkevand, af renseteknologi til forurenet spildevand, af aﬂøbsbrønde på motorveje
og tests for udenlandske ﬁrmaer, som gerne vil
sælge produkter i Danmark.
Det koster penge at få rådgivning og tests
udført af Det Nationale Vandtestcenter, fordi de
arbejder mod at blive økonomisk bæredygtige,
når deres tilskud udløber i august 2016. akh

På generalforsamlingen den 8. maj 2015 blev
franske Bruno Tisserand valgt som ny præsident for EurEau. Det er den europæiske forening for nationale vand- og spildevandsforeninger. De repræsenterer de nationale
foreninger – heriblandt DANVA i forhold til
lobbyarbejde i de europæiske institutioner.
Bruno Tisserand aﬂøser danskeren CarlEmil Larsen, der har siddet på præsidentposten de sidste ﬁre år.
Den nye præsiDen nye
dent vil blandt andet
præsident,
fokusere på at
beskytte vand som
Bruno Tisseen naturlig resrand, er til dagsource og proﬁlere
vandsektoren.
lig direktør i
Carl-Emil Larsen,
Veolias afdeling
der stadig er direkfor Forskning og
tør for DANVA, er
blevet valgt som for- Innovation.
mand for komite 3,
der arbejder med juridiske og økonomiske
forhold.
Den nye præsident, Bruno Tisserand, er til
daglig direktør i Veolias afdeling for Forskning og Innovation. Her er ansvarlig for et
program for byer og byudvikling. Veolia
beskæftiger sig med vandforsyning, håndtering af vand og affald, energi og transport i
byer og industrier.
Hollandske Arjen Frentz er ny formand for
komite 1, der arbejder med vandforsyning. Til
daglig er han vicedirektør i den hollandske
vandforening Vewin. De to belgiere Jean
Pierre Silan og Greet De Gueldre er nye formænd for komite 2, der arbejder med spildevand. akh

Bruno Tisserand er ny
præsident i
EurEau, der er
den europæiske forening
for nationale
vand- og spildevandsforeninger.

Danmark skal fortsat lede EU og Kinas vandsamarbejde

Kinas vandminister, Chen Lei, og Danmarks miljøminister, Kirsten Brosbøl.

Da den kinesiske vandminister, Chen Lei, var på
besøg i Danmark i maj måned i forbindelse med
China Europe Water Platforms (CEWP) årsmøde
kom det frem, at Danmark fortsat skal lede EU's
del af samarbejdet de næste tre år. Det skriver
Miljøministeriet i en pressemeddelelse.
Ud over at deltage i CEWP's årsmøde bød den
kinesiske ministers besøg i Danmark på et møde
med miljøminister Kirsten Brosbøl (S). De to
ministre var blandt andet på Marbjerg Vandværk
ved Roskilde. Herudover mødtes Chen Lei med
en række danske virksomheder, deriblandt
Grundfos, AVK Valve Technology og Silhorko
Eurowater i Industriens Hus.
Ud over Kina og Danmark deltog 14 andre EUlande i årsmødet i CEWP, der blev afholdt i
København den 12. maj. Vandsamarbejdet mellem Europa og Kina blev etableret i marts 2012,
hvor Danmark havde formandskabet for EU.
Siden da har Danmark ledet samarbejdet på
vegne af resten af EU, og fortsætter nu lederskabet de næste tre år.

»Det er en stor anerkendelse, at vi er blevet
bedt om at beholde førertrøjen på i China Europe
Water Platform-samarbejdet. Vi har de seneste år
arbejdet målrettet mod at styrke samarbejdet
med Kina, og vi kan mærke, at Kina i den grad
har vendt blikket mod Danmark og Europa, når
de skal ﬁnde fremtidens vandløsninger,« siger
miljøminister Kirsten Brosbøl i en pressemeddelelse.
Formålet med CEWP er at udveksle erfaringer
og samarbejde inden for vandområdet. Meningen
er, at Kina og Europa er ligeværdige partnere i
projektet og skal gavne og støtte hinanden.
CEWP arbejder især inden for tre områder:
udfordringer i forhold til vand i landdistrikterne,
udfordringer med vand i byerne samt håndtering
af oversvømmelser og oplandet omkring ﬂoder.
Samarbejdet blev oprettet for at skabe et længerevarende samarbejde om forvaltning af vand
for at afværge en fremtidig global vandkrise og
dennes potentielle indvirkning på sociale og økonomiske forhold i landene. akh

’

Fremtidens
vandforsyning
er digital
Smart metering er ikke fjern
fremtid. Det er nu. Er I klar til
at udnytte fordelene?

Kravene til forsyningsværker ændrer sig. Heldigvis følger teknologien
med, og det har aldrig været lettere at forbedre, effektivisere og
simpliﬁcere vandforsyningen gennem smart metering.
Med positiv forandring følger positive spørgsmål: Hvordan ser verden
ud, når vi kan overvåge og styre vandets gang fra forsyningsværk til
forbruger? Kamstrup har svarene – og vi deler dem gerne med jer.
Tag et kig ind i fremtidens digitale vandforsyning og hent vores
white paper, der beskriver fordelene på seks konkrete områder.

kamstrup.com/digitaltvand
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Hos Grundfos mener
man, at danske virksomheder kan gøre en forskel hver for sig, men at
potentialet bliver endnu
større, hvis virksomhederne samarbejder.
Foto: Grundfos/PR

Virksomhederne skal
samarbejde mere
Hvis de danske vandvirksomheder skal kunne klare sig på den lange bane, bliver de nødt til at
samarbejde meget mere. Sådan lyder det fra branchen selv. Heldigvis er samarbejdet allerede
så småt i gang. Derfor går dansk vandteknologi en lys fremtid i møde.
ANNA KRONBORG HAAR

| temasektion@jp.dk

M

ange bække små gør en stor å.
Eller rettere: Mange små virksomheder gør en stor eksport.
Selv om det går godt for hver
enkelt vandvirksomhed, skal
virksomhederne lære at arbejde
sammen, hvis de skal kunne
klare sig på verdensmarkedet. Danmark skal
nemlig i højere grad kunne eksportere helheder,
som ikke kan kopieres så let.
»Man skal især blive bedre til at eksportere
hele teknologisystemer, hvis branchen skal styrke
sin position på verdensmarkedet. Ellers er der
risiko for, at de to store markeder i Asien kopierer de enkelte produkter og selv producerer dem.
Der er brug for større, sammenhængende projekter,« siger Jan Holmegaard Hansen, der er seniorprojektleder i COWI og projektleder for det Nationale Vandtestcenter.
Danske delmængder
Det Nationale Vandtestcenter blev skabt efter et
politisk ønske om at øge eksporten af dansk
vandteknologi. Vandtestcenteret er en samling af
faciliteter, hvor virksomheder kan teste deres idé
eller produkt, inden det sættes i produktion.
Vandtestcenteret kan også hjælpe med at formidle kontakter til samarbejde. Ifølge Jan Holmegaard Hansen har især de små spillere behov for
at slå sig sammen for at få succes globalt.
»De små og mellemstore virksomheder har
svært ved at gebærde sig, fordi de er små og derfor mangler væsentlige kompetencer. Derfor er
de nødt til at gå sammen. Her er vandtestcenteret
centralt, fordi vi har et stort netværk,« siger Jan
Holmegaard Hansen.
Kenth Hvid Nielsen er group vice president for
Grundfos' Water Utility forretning og ansvarlig
for udvikling af vandteknologi i ﬁrmaet
I Grundfos mener de, at udviklingspotentialet
inden for dansk vandteknologi er stort. Virksomhederne skal dog lære at samarbejde.
»Mange virksomheder kan gøre en forskel hver
for sig. Men hvis vi sætter vores kompetencer i
spil sammen, kan vi for alvor gøre en forskel i
markedet. Vi kan komme med løsninger, der ikke
er kendte i dag, som andre lande ikke kan komme
op med. Derfor kan vi sætte agendaen og stille os
som producenter, der leverer smarte løsninger,«
siger Kenth Hvid Nielsen.

Den danske virksomhed er en af de største i
verden. På trods af dette kan de stadig ikke levere
komplette løsninger og skal derfor samarbejde
med virksomheder.
»Vandforsyning er et kæmpe område. Vi er alle
delmængder i vandbranchen. Grundfos er en del,
andre producenter er anden, rådgivningsvirksomheder er en tredje. Vi har hver vores forskellige områder, så der er ikke én stor spiller. Ingen
af os leverer komplette løsninger,« siger Kenth
Hvid Nielsen, der tilføjer, at hvis man kan sætte
de danske kompetencer sammen, kan man sikre
en kommerciel succes.
Udvikler nye løsninger hele tiden
Netop den kommercielle succes er vigtig for
Grundfos, hvor de generelt er meget optaget af
vand. For at være økonomisk bæredygtige forsker
Grundfos løbende i nye teknologier for at
omsætte dem til nye produkter, der kan sælges.
»Når vi udvikler ny teknologi, er det vigtigt for
os, at det bliver omsat til en kommerciel succes.
Derfor bruger vi mange kræfter på at omsætte
nye teknologier til produkter,« siger Kenth Hvid
Nielsen.
På grund af dette er forskningsafdelingen en
vigtig del af Grundfos. Her ﬁnder virksomheden
nemlig på de nye idéer og teknologier, der skal
bære virksomheden i fremtiden.
»Vi prøver at ﬁnde nye teknologier, som f.eks.
kan reducere energiforbruget i eksisterende løsninger, reducere vandforbruget eller bruge vand
smartere. Vi prøver også at ﬁnde løsninger til at
minimere det spild, der er fra vandværk til boligen,« fortæller Kenth Hvid Nielsen.
For at Danmark skal kunne øge eksport af
vandteknologi er der blandt andet brug for, at
danske virksomheder samarbejder med hinanden.
Eksport kræver udstillingsvindue
Danmark skal gerne holde fast i sin førende position i verden.
Både Jan Holmegaard Hansen og Kenth Hvid
Nielsen har bud på, hvordan dette sker: Efterspørgslen i Danmark skal øges, og virksomhederne skal lave fælles projekter, de kan vise frem
i verden.
»Efterspørgslen på det danske marked skal
være større. Hvis de danske eksportvirksomhe-

der ikke kan teste og dokumentere sine produkter nationalt, hvordan skal de så kunne komme
igennem i udlandet,« spørger Jan Holmegaard
Hansen, som er ansat for COWI på det Nationale
Vandtestcenter.
For at kunne beholde førertrøjen på i det globale eksportræs, skal de enkelte virksomheder
blive ved med at fokusere på det, de er gode til –
og lave fælles projekter.
»Samarbejdet skal gerne blive så konkret, at
det bliver til reelle projekter, så vi kan vise, at vi
kan etablere hele systemer og anlæg. Projekterne
skal fungere som udstillingsvindue, så vi ikke
bare viser powerpoint-præsentationer frem. Hvis
vi ikke bliver konkrete, bliver det til gengæld
svært,« siger Kenth Hvid Nielsen.
Han er dog optimistisk, fordi han mener, at
branchen er villig til at samarbejde.
Vil have vandeventyr
Jan Holmegaard Hansen mener, at vandsektoren
er inde i en positiv udvikling, men der er stadig
behov for mere innovation.
»Hvis vi fortsætter ad samme spor som hidtil
og prøver at være åbne over for nye idéer, skal
det nok gå. Der er ingen tvivl om, at vandsektorens lyst til at fremme innovation er større end
for bare fem-ti år siden. Innovation behøver heller ikke hænge sammen med størrelsen på virksomheden,« siger han.
Og der er brug for, at denne positive udvikling
fortsætter, hvis Danmark skal opnå de høje ambitioner om eksport.
»Visionen er at starte med energiske folk, ligesom vindmøllebranchen startede. Vi vil have et
vandeventyr. Vi synes at kunne se de samme tendenser inden for vandteknologi, som da vindmøllebranchen startede,« siger Jan Holmegaard Hansen.
Derfor er han også overbevist om, at vandsektoren går en gylden fremtid i møde, selv om der
er høje forventninger til eksporten. Det er Kenth
Hvid Nielsen enig i.
»Jeg tror, at vi stadig er førende om 10 år. Vi er
dem, der er kendte for at sætte nye løsninger på
markedet og være med til at forbedre miljø og
forbrug omkring vand. Om 10 år vil vi måske
være endnu mere anerkendte på den position,
fordi vi har haft mange år til at bevise vores
vækstambitioner,« siger han.

GRUNDFOS
Producerer pumper og
produkter til fordeling og
behandling af drikkevand og spildevand.
Har cirka 50 pct. af verdensmarkedet inden for
cirkulationspumper og
producerer årligt mere
end 16 mio. pumper.
Startede i 1945 i Bjerringbro som pressestøberi og maskinfabrik. I
1967 blev det Grundfos,
vi kender i dag, skabt.
Havde en omsætning på
ca 23,7 mia. kr. i 2014.
Beskæftiger 18.878
medarbejdere på verdensplan.
Koncernen har i dag 80
selskaber i mere end 55
lande.

’

Kerteminde beregner
overløb i “vindue”
I Kerteminde kommune var kravene klokkeklare over for Kerteminde forsyning.
Vi vil have fuldstændig styr på eventuelle overløb, og advarselstiden i
tilfælde af overløb skal være så kort, som det kan lade sig gøre.
Kravene til vandkvaliteten i Danmark er faktisk de samme,
uanset om man har blåt ﬂag eller ej, men de senere år har
udviklingen inden for miljøovervågning været enorm. Kerteminde forsyning har ikke tradition for at springe over hvor
gærdet er lavest. Man ønskede en sikker og professionel
løsning, der kunne overvåge overløb i brønde og sende mail
og sms ikke bare til forsyningens SRO, men direkte til kommunen og til miljøvagten, der dækker hele Fyn.

MJK gik aktivt ind og sikrede, at målinger og indrapporteringer ville fungere i Kerteminde Forsynings System 2000
SRO system. Frontmatecs SRO giver real-time overblik over
hele forsyningens arbejdsområde.
MJK R&D udviklede den nye funktion ”Intensitet”. Dette
giver Chatter enheden mulighed for at beregne en overløbsmængde i forhold til tid, eksempelvis de seneste 2 timer.
På den måde kan man sikre, at en advarsel går ud, hvis et
individuelt overløbsmaksimum er overskredet. Nogle steder
accepteres 20m3 per to timer, hvor man andre steder kan
acceptere lidt mere, eller mindre.
I dag registrerer Chatter derfor ikke kun overløbet, men beregner mængde i forhold til tid og sender derfor kun advarsel, når de fastsatte grænser er overskredet. Denne funktion
er en del af den næste opdatering af Chatter Link. Kerteminde Forsyning har haft unik adgang til en betaversion.

Sporing af regnvand i
områder, hvor der er
separat-kloakeret, og hvor
forsyningen stadig oplever
ekstra spildevandsﬂow
ved nedbør.

Carsten Kock viser Chatter enheden på overløbsbrønden bag det
lokale forsamlingshus som indrapporterer hvert femte minut.
Chatteren er fast strømforsynet fra brønden.

I Kerteminde besluttede man, at Chatter-enhederne skal
indrapportere hvert 5. minut, hvis der er overløb og een
gang per time, når alt er normalt. Derfor er de lokalt
placerede Chattere strømforsynet i brøndene, i stedet for at
anvende de indbyggede batterier, der normalt forsyner enheden i årevis. Én Chatter er dog monteret uden mulighed
for ekstern strømforsyning, til den har Carsten Kock fra ElPunkt Fyn lavet en løsning, der sikrer strømmen via solceller.

KONSTANT OVERBLIK
Før i tiden lavede man blot en vurdering af overløb, ofte var
det kommunens målinger, der gav indikation på overløb.
Men tiden og ambitionerne i Danmark er ændret, derfor er
man gået over til individuel overvågning. Hver enkelt overløbsbrønd er derfor udstyret med en Expert hydrostatisk
niveautransmitter, der er direkte forbundet med en Chatterenhed, som logger informationerne med fast interval.

Registrering af baglæns
overløb i bygværker,
hvor havniveau står højere
end overløbskanten
i bygværket.

Detektering af højtstående
grundvand, der trænger
ind i kloakledningerne.

Kommunens miljøeksperter har fastsat det maksimale overløb. Ved nogle brønde accepteres større overløb end andre,
tallene ligger i den enkelte Chatter, som løbende beregner
størrelsen på overløbet i forhold til tid. Derfor beregnes
hvert femte minut hvor stort et eventuelt overløb har været
inden for et tidsvindue på 1-2 timer.
De indkomne informationer kan, uanset overløb, aﬂæses
på de skærme, som Kerteminde Forsyning har i kontrolrummet. Udover det, har driftschef Jan Rasmussen fået opsat
en skærm i frokoststuen. Jan forklarer ”Jamen når man
sidder til morgensamling eller frokost går snakken jo også
om, hvordan det ser ud derude. Så er det meget bedre, at
vi kan se direkte, hvad vi taler om. Det kan være afvigelser
eller andre problemer, og så viser skærmen her jo real-time,
hvordan tilstanden er på hele vores net.”

UDSVING OG GEVINST
Kerteminde Forsyning har installeret 6 rainAhead regnmålere
placeret fra nord til syd. Regnmålerne giver en klar indikation
af, hvor stor en del af et overløb, der bare er regnvand. Med
de sommerbyger, som vi kender, er det ikke unormalt, at der
falder så meget regn, at det giver overløb i en kort periode.
Når et voldsomt regnskyl kommer, giver præcisionsregnmåleren input til vurderingen af, hvor alvorligt et overløb er.

Driftchef Jan Rasmussen gennemgår Chatter data fra Messinge
Forsamlingshus med Carsten Kock.

KERTEMINDE

Chatter kan
også anvendes til

Carsten Kock fra El-Punkt Fyn og Kerteminde Forsynings
driftschef Jan Rasmussen forklarer, hvordan man valgte at
overvåge overløb for at sikre ikke bare strandene, men også
de fredede fjord- og naturområder på Nordøstfyn.

KOMMUNEN ER MEGET TILFREDS MED VORES RESULTATER
Carsten Kock, elektriker hos El-Punkt Fyn, arbejder for
Kerteminde Forsyning. Carsten forklarer, ”det drillede da til
at starte med, men sådan er det jo nogle gange, når man
laver sit eget system. Men vi samlede alle de involverede
i vores hverdag: Frontmatec der har lavet SRO systemet
og MJK, som har leveret en del udstyr igennem årene og
selvfølgelig os selv. Så kunne vi sidde sammen og ﬁnde
den løsning, der kører så stabilt og overskueligt i dag”

ANNONCE

”Det er jo ikke sådan, at driften i sig selv er blevet hverken
dyrere eller billigere. Men når man regner stabiliteten og
fjernovervågning via indrapporteringerne med, så er det
jo billigere end før. Vi kørte ud for at kontrollere fysisk langt
oftere og de automatiske mails eller sms-advarsler til kommunen var også noget vi klarede manuelt før” understreger
Jan Rasmussen.
Rapporteringer til kommunen kører i princippet kun i
badevandssæsonen, men sidste år kørte Chatter enhederne
problemløst vinteren igennem, så Kerteminde Forsyning
havde styr på overvågningen hele året.

Batteridrevet logging
og rappotering af
niveaumåling/pejling i
naturen og ved boringer.

Chatter kommunikerer
med ﬂere SRO systemer
bl.a. System 2000,
IGGS og IFIX.

Kontakt MJK for mere
information om hvordan
Chatter kan hjælpe med at
sikre miljøet i dit område
45 56 06 56 eller mjk.dk
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Miljøminister Kirsten
Brosbøl vil med den nye
vandsektorlov skabe
bedre rammer for vandteknologivirksomheder.
Foto: Claus Bjørn Larsen

Lov skal forbedre
vandsektoren
Nu er der indgået et bredt forlig om den nye vandsektorlov, som skal behandles i Folketinget efter
valget. Jyllands-Posten har spurgt miljøminister Kirsten Brosbøl (S) og DANVA's direktør, Carl-Emil
Larsen, hvad de mener om forligsteksten til den nye vandsektorlov.
ANNA KRONBORG HAAR

| temasektion@jp.dk

E

fter lange forhandlinger er den politiske forligstekst til den nye vandsektorlov endelig færdig. Hensigten er at
effektivisere vandselskaberne og sikre
bedre muligheder for samarbejde
mellem forsyninger og private virksomheder. Forligsteksten skal behandles i det nye folketing, og derfor er det ikke sikkert, hvordan den endelige lov kommer til at se
ud. Men eftersom forliget er lavet af alle partier
bortset fra Liberal Alliance, fortsætter processen
også med en ny regering.
»Formålet med vandsektorloven er at sikre, at
vi får nogle gode rammer for både vores forsyninger og vores vandteknologivirksomheder. Vi
skal have et godt kvalitetsprodukt i hanerne til
den rigtige pris. Derfor skal vi have effektiviseret
forsyningerne, så vi kan få en pris, der afspejler
det, man får,« siger Kirsten Brosbøl, der har
været miljøminister siden den 3. februar 2014 og
er det, indtil den nye regering er på plads efter
folketingsvalget.
Lettere at samarbejde
En af de væsentlige intentioner med den nye
vandsektorlov er, at det skal blive lettere for for-

syninger og private virksomheder, der udvikler
ny vandteknologi, at samarbejde.
»Det handler om at lave nogle gode rammer, så
vi kan understøtte samarbejdet mellem forsyningerne og de private vandteknologivirksomheder,
så vi kan understøtte eksporten af løsninger til
udlandet,« siger Kirsten Brosbøl.
Reglerne for, hvad forsyningerne f.eks. må deltage i af aktiviteter, bliver nemlig lempet med
den nye lov, så det bliver lettere at samarbejde.
Carl-Emil Larsen, der er direktør for DANVA,
er overordnet set glad for forligsteksten til den
nye vandsektorlov.
»Jeg synes det er godt, at man forsøger at
fjerne barrierer for fusioner og samarbejder. Det
er også godt, at man forsøger at gøre det bedre at
teknologiudvikle,« siger Carl-Emil Larsen.
Effektivisering og ny teknologi samtidig
Et andet formål med vandsektorloven er at effektivisere vandforsyningerne, så det bliver billigere
for forbrugerne. Carl-Emil Larsen fra DANVA
kan godt se, at der er behov for at effektivisere og
gøre det billigere, men er samtidig bekymret for,
at man både skal effektivisere og samarbejde
med virksomheder.

»Vi skal passe på med ikke at gøre det meget
mere effektivt lige fra starten, og samtidig være
med til at efterspørge ny teknologi og understøtte eksport. Man kan ikke trykke speederen
for effektiviseringen i bund og så tro, at man kan
trykke speederen på eksport i bund samtidig,«
siger Carl-Emil Larsen.
Miljøministeren mener dog ikke, at det er et
problem, at vandselskaberne skal gøre begge dele
på samme tid, fordi den ny teknologi kan hjælpe
med at gøre det mere effektivt.
»Når man investerer i ny teknologi på forsyningerne, er det også med til at gøre det mere
effektivt drevet. Så effektivitet og innovation kan
sagtens gå hånd i hånd,« siger hun.
Kirsten Brosbøl understreger, at det er virksomhederne, der skal udvikle teknologien i samarbejde med forsyningerne. Det er også virksomhederne, der skal eksportere løsningerne.
De store skal benchmarkes
Som en del af den nye vandsektorlov bliver der
bl.a. indført en benchmarking for de store vandselskaber, der viser, hvordan de performer i miljømæssige sammenhænge.
»Med vandsektorloven indfører vi et bench-

Når man
investerer i
ny teknologi på forsyningerne, er det
også med til at
gøre det mere
effektivt drevet.
Kirsten Brosbøl,
miljøminister
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Som led i den nye vandsektorlov indføres
benchmarking, så man
kan holde styr på, hvordan vandselskaber performer miljømæssigt. Arkivfoto: Mick Anderson/Polfoto

mark, som viser, hvordan selskaberne klarer sig
miljømæssigt, så man kan sammenligne med
andre. Man kan også se, hvordan selskabet ligger
i forhold til vandkvalitet,« forklarer Kirsten Brosbøl.
Ministeren mener, at målingen af selskaberne
kan øge incitamentet til at investere i ny og bedre
teknologi.
DANVA er også glade for den nye måde at
måle og sammenligne selskaberne på.
»Vi synes, det er okay, at man indfører benchmarking inden for performance på miljø for de
store vandselskaber. Det viser, hvilket serviceniveau man leverer på. Vi har arbejdet for det i
mange år, så det er vi vældig tilfredse med,« siger
Carl-Emil Larsen på beskedent jysk og roser
ministeren for tiltaget.
Bredt ﬂertal sørger for sikkerhed
Ud over den nye vandsektorlov har Kirsten Brosbøl i sin tid som miljøminister haft fokus på bl.a.
at styrke det Miljøteknologiske Udviklings- og
Demonstrationsprogram (MUDP).
»Vi gør rigtig meget for at understøtte eksporten af vandteknologiløsninger. Vores MUDP
understøtter virksomhedernes muligheder for at
udvikle og demonstrere ny teknologi, som kan
øge deres eksportmuligheder,« siger Kirsten
Brosbøl.
MUDP har 120 mio. kr. til uddeling i år, og der
er afsat midler de næste ﬁre år.

Netop de forudsigelige forhold mener Miljøministeren er vigtige for vandselskaberne.
»Det er vigtigt, at der er nogle stabile rammer,
og man ved, hvilke regler man opererer under.
Det brede forlig med vandsektorloven giver investeringssikkerhed, fordi det også står efter valget.
Nu ved vandforsyningerne, hvad de har at forholde sig til,« siger Kirsten Brosbøl.
Stort potentiale for eksport
I februar mødtes vandbranchen i forbindelse
med Vandvision 2015, hvis mål er, at Danmarks
eksport af vandteknologi skal være fordoblet i
2025.
»Vandteknologi har haft høj prioritet for mig
som minister, fordi jeg så et stort potentiale for at
skabe ﬂere arbejdspladser. Jeg har samlet vandbranchen i en vision om, at eksporten skal være
fordoblet i 2025. Alene hvis vi når den målsætning, vil det skabe 3-4.000 arbejdspladser,« siger
Kirsten Brosbøl.
På baggrund af vandvisionen er DANVA, DI og
Dansk Miljøteknologi nu i gang med at udarbejde
en handlingsplan, som skal være færdig den 1.
oktober.
»Handlingsplanen kommer til at indeholde
forskellige aktiviteter og samarbejdsmodeller i
branchen, men også midler til at understøtte den
øgede eksport,« fortæller Carl-Emil Larsen.

Vi synes,
det er okay,
at man indfører benchmarking inden for
performance på
miljø for de store vandselskaber.
Carl-Emil Larsen,
direktør i DANVA

Fortsættes E

Teknologisk Institut
er din specialist
inden for vand
og spildevand

Instituttets højt kvaliﬁcerede mikrobiologer, kemikere og ingeniører leverer teknologier til vand- og spildevandsrensning og
skræddersyede løsninger af høj kvalitet med kunden i fokus.
Vi er specialister inden for biologisk, kemisk og fysisk rensning
og genanvendelse af vand og hjælper både danske og interna-

tionale virksomheder med udvikling og dokumentation af koncepter, prototyper og færdige produkter.
Vi har desuden stor erfaring med ansøgning af forskningsmidler
til understøttelse af danske virksomheders udvikling og markedsføring af miljøteknologier.

Vi tilbyder rådgivning og problemløsning inden for drikkevand,
spildevand og vand fra tekniske systemer f.eks. kølevand, badevand, hospitalsspildevand og industrielt procesvand.
Læs mere på www.teknologisk.dk
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Kirsten Brosbøl mener, at det brede forlig bag vandsektorloven giver investeringssikkerhed. Foto:
Claus Bjørn Larsen

Stadig ingen
løsning på
skattespørgsmålet
ANNA KRONBORG HAAR

| temasektion@jp.dk

V

andselskabernes ekstra skattebetaling var en stor knast i forhandlingerne om den nye vandsektorlov.
Selv om forligsteksten nu er færdig,
er problemet ikke løst endnu.
Da vandselskaberne blev aktieselskaber tilbage i 2009, blev det
besluttet, at de skal betale skat af et eventuelt
overskud, de måtte have.
»Man indførte en skattepligt for vandselskaberne, der svarer til de andre forsyningsområder,
for at sikre, at selskaberne ikke ﬁk unødigt store
opsparinger. Det er jo forbrugernes penge, der er
tale om,« forklarer miljøminister Kirsten Brosbøl
(S).
I stedet for at have opsparinger, skal vandselskaberne nu låneﬁnansiere deres investeringer,
så det er de nutidige forbrugere, der betaler for
investeringen.
Betalte 273 mio. kr. i 2010
Miljøordfører Daniel Rugholm (K) forklarer, at
da man lavede ordningen, var meningen, at vandselskaberne ikke skulle betale skat.
»Dengang sagde miljøministeren, at man ikke
forventede nogen skatteindkomst på kort eller
mellemlang sigt og op til 100 mio. kr. på lang
sigt,« siger Daniel Rugholm.
Faktisk betalte vandselskaberne 273 mio. kr.
alene i 2010, som var det første år i den nye vandsektorlov. Derfor har DANVA lagt sag an mod
staten, fordi Skat ikke har anerkendt den politiske intention om, at vandselskaberne maks.
skulle betale cirka 100 mio. kr. i skat.
»Skat har ikke anerkendt den politiske intention, men holder sig i stedet til de generelle regler for aktieselskaber. Derfor ender det med, at
vandselskaberne på lang sigt skal betale et tocifret milliardbeløb i skat,« siger Carl-Emil Larsen,
der er direktør for DANVA.
Regningen sendes til forbrugerne
Skat har opgjort den dåbsgave, branchen ﬁk, da
den blev født, på en anden måde, end man aftalte
politisk. Værdisætningen af vandselskaberne er
også markant anderledes og højere, end selskaberne selv har vurderet. Det er denne forskel, der
især giver et stort skattesmæk.
Vandselskaberne er aktieselskaber, der skal
hvile i sig selv. Det betyder, at selskaberne ikke
må have noget overskud. Derimod skal de investere deres eventuelle overskud i f.eks. ny teknologi. Fordi selskaberne ikke må have noget overskud, har de heller ikke nogen penge at betale
den ekstra skatteregning med, og sender derfor
regningen videre til forbrugerne af vandet.

E Selv om planen først skal være færdig til efteråret, er arbejdet allerede i gang.
»Tiltagene vil løbende blive implementeret.
Der bliver lavet aftaler på kryds og tværs mellem
vandselskaber, leverandører og rådgivere om eksportaktiviteter,« siger han.
Selv om der er politisk fokus på vandsektoren
er det, der bliver gjort, ikke helt nok, mener CarlEmil Larsen. Vandbranchen mangler nemlig
penge til at lave udstillingsprojekter i forbindelse
med eksporten, og der mangler en løsning på
driftsgarantier i eksportaftaler.
»Når man laver internationale aftaler, skal man

give driftsgarantier – det har vi ikke på plads
endnu. Der er ingen danske virksomheder, der er
økonomisk i stand til at give dem, så her håber vi,
at Eksport Kredit Fonden kan hjælpe, ligesom de
gjorde med vindmølleindustrien,« siger han.
Han nævner også en sidste udfordring i forhold til EU:
»I mange af medlemslandene betaler forbrugerne og virksomhederne ikke den fulde, reelle
pris for vandet. Når virksomhederne ikke kender
de reelle omkostninger, har de ikke noget incitament i at investere i danske løsninger, der ligner,
de er dyre«. N

Vil analysere problemet
For at ﬁnde en løsning, er man nu i gang med
undersøge problemet.
»Vi har aftalt i forligskredsen, at vi vil analysere på skattespørgsmålet. Her kigger vi på, hvad
intentionerne i den gamle forligskreds var, da
man indførte skattepligten, og om selskaberne
har haft mulighed for at leve op til de intentioner,« siger Kirsten Brosbøl.
Derfor er ministeriet i gang med at lave en
undersøgelse, som forventes at være klar inden
Folketingets åbning i oktober. Herefter vil forligskredsen sætte sig sammen igen og ﬁnde en løsning på problemet.

’

ANNONCE

Aarhus eksporterer
knowhow om vandteknologi
Oversvømmelser og mangel på rent vand kræver overalt på kloden nye, innovative løsninger inden for vandteknologi. Og markedet for løsninger og teknologier til vandområdet vokser markant globalt. Derfor arbejder
vandselskabet Aarhus Vand A/S tæt sammen med danske vandvirksomheder. Som ”vandambassadør” tilbyder selskabet bl.a. knowhow og moderne demonstrationsanlæg. Det kommer ikke kun danskerne til gavn også i udlandet får man glæde af teknologien. Første stop er USA, næste stop er Sydøstasien, Kina og Afrika.

Adm. direktør i Aarhus Vand, Lars Schrøder underskrev i januar en samarbejdsaftale med det amerikanske vandselskab Metropolitian Water Reclamation
District of Greater Chicago, som går ud på at dele
viden om vandteknologi - især inden for klimatilpasning og energineutralitet - på tværs af Atlanten og
skabe nye forretningsmuligheder for danske vandvirksomheder i USA. Det er et konkret resultat af Aarhus
Vands tætte samarbejde Eksportrådets kontor i Chicago og Water Technology Alliancen som omfatter virksomhederne DHI, Nissen Energi, Landia, Danfoss og
AVK. Alle deltagere ønsker at blive blandt de dygtigste
i verden inden for vandteknologi.
Et globalt samarbejde om vandteknologi kan vise sig
at blive et sandt eksporteventyr for danske vandselskaber og vandvirksomheder. Miljøministeren taler
ligefrem om, at ”vand kan blive det nye vind” for
Danmark, og hun vurderer, at der kan skabes op mod

I januar 2015 underskrev præsidenten i Metropolitan Water
Reclamation District of Greater Chicago, Mariyana T. Spyropoulos, og adm. direktør i Aarhus Vand, Lars Schrøder,
en samarbejdsaftale.

20.000 nye danske arbejdspladser inden for vandteknologi. Den politiske vision er at fordoble den
danske eksport af vandteknologi i 2025. Men den
viden, vi besidder herhjemme, skal samles i klynger og
konsortier, og løsningerne skal skaleres op, hvis vi skal
udnytte potentialet. Aarhus Vand har derfor et klart
ønske om at høste ny viden, dele kompetencer og
medvirke til at skabe vækst for dansk vandteknologi – lokalt, nationalt og internationalt. Og selskabet
har en klar strategi om at gå foran med innovation
og nyskabende løsninger, som skaber både lokal og
global vækst.

For at imødekomme klimaforandringerne arbejder Aarhus
Vand med en bred vifte muligheder, som tager afsæt i fx
højteknologiske løsninger som vejrradar forecast og
avanceret styring af spildevand i Aarhus by.

Strategien har resulteret i en række fyrtårnsprojekter,
som også giver genlyd i udlandet. I 2014 indviede
Aarhus Vand ”fremtidens vandværk” i Truelsbjergværket i det nordlige Aarhus, som er Europas måske mest
banebrydende vandværk. Værkets vandproduktion,
forsyningsstabilitet, design og arkitektur er i en klasse
for sig og tiltrækker sig stor opmærksomhed fra virksomheder og universiteter i ind- og udland.
Et andet fyrtårnsprojekt er et ambitiøst projekt, som
går ud på at omdanne Egå Renseanlæg frem mod
2018 til et energiproducerende renseanlæg, der
producerer 50 procent mere energi, end det forbruger.
Det sætter helt nye standarder for energioptimering og
ressourceudnyttelse på renseanlæg, der ellers er store
”energisyndere” med et enormt energiforbrug. Et andet af Aarhus Vands renseanlæg, Marselisborg Renseanlæg, er i dag energiproducerende i en grad, der
betyder, at energien fra el- og varmeproduktion både
kan drive renseanlægget og drikkevandsforsyningen i
oplandet til Marselisborg. Det sker senest i 2016, når
to planlagte tekniske installationer er gennemført. Det
er et resultat, som kommer til at påvirke ambitionen i
Danmark om at skabe energineutrale vandselskaber.

Fyrtårnsprojekt: Egå Renseanlæg skal omdannes til et energiproducerende renseanlæg, som sætter helt nye standarder
for energioptimering og ressourceudnyttelse på renseanlæg.
I 2018 skla anlægget producere 50 procent mere energi,
end det forbruger.

Sidst, men ikke mindst kan Aarhus Vand fremvise
verdens mest avancerede og komplette samstyringsog varslings-system, som automatiserer beredskabet
for vandaﬂedning ved skybrud. Gennem et EU-støttet
projekt har selskabet opstillet radarer, der måler nedbørsmængderne og automatisk sørger for tømning af
bassiner og aktivering af pumpestationer ved skybrud.
Systemet er samtidigt med til at sikre god vandkvalitet
i Brabrand Sø, Aarhus Å og Aarhus Havn.

Formålet med Aarhus Vands internationale
engagement:
• At fremme og støtte udvikling og
eksport af dansk vandteknologi
• At optimere og udvikle virksomheden
gennem international involvering
• At skærpe Aarhus Vands CSR-proﬁl

Med Truelsbjergværket har Aarhus Vand været med
til at sætte ny teknologisk, arkitektonisk og driftsmæssig standard for et vandvæk.

• At synliggøre barrierer og muligheder for
udvikling af dansk eksport på
vandområdet
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En decentral vandrensningsløsning kan leveres
i en container eller integreres i virksomhedens
proceslinje. Foto: Sunstone
Water Group/PR

Decentral vandrensning
vinder frem
Flere danske virksomheder begynder at efterspørge mulighed for at rense spildevand fra
produktionen direkte ved udledningen frem for at betale for, at det offentlige renser vandet.
ALEXANDER HØJFELDT LUND

| temasektion@jp.dk

D

anske produktionsvirksomheder
retter i stigende grad fokus på
mulighederne for selv at rense deres spildevand.
Årsagen til den øgede efterspørgsel på decentrale vandrensningsmuligheder skal bl.a. ﬁndes i de høje
afgifter på spildevand. Det mener Sune Lieknins
Neve, som er direktør i Sunstone Water Group,
der leverer decentrale vandrensningsløsninger.
»Jeg oplever en stor efterspørgsel, der hænger
sammen med, at der er stor fokus på vand. Vand
har tidligere været noget sekundært. Marmeladefabrikken har tidligere fokuseret på, hvor meget
marmelade der kommer ud, ikke, hvor meget
vand der bliver brugt. Men i og med at vandet
bliver dyrere, så bliver incitamentet også større.
Det kan betale sig at tage det seriøst,« siger Sune
Lieknins Neve,
Spar på afgifterne
Almindeligvis leder produktionsvirksomheder
spildevandet fra fabrikken til det offentlige rensningsanlæg, men afgifterne på udledningen er
begyndt at få virksomheder til at kigge efter
andre muligheder.
»Vandforbrugende og spildevandsproducerende virksomheder leder deres beskidte vand
ud i de offentlige kloaknet, men det er ikke gratis.
Virksomhederne afregner ved det lokale spildevandsselskab. Både køb af vand og udledningsafgifter er en dyr affære. Udledningsafgiften er
nøje udregnet og er afhængig af, hvor beskidt
vandet er. Og taksterne bliver ikke mindre. De
stiger derimod støt og roligt, og det gør, at virk-

somhederne begynder at ﬁnde løsninger, så de
kan undgå at betale spildevandsafgift,« forklarer
Sune Lieknins Neve.
Decentral vandrensning kan være en god løsning for virksomheder, som har et stort forbrug
af procesvand og dermed er stort behov for rensning. Det kan f.eks. være større fødevarevirksomheder.
»Decentral vandrensning er for virksomheder,
der har en vis vandforbrugende produktion. Det
kan f.eks. være bryggerier, slagterier, og mejerier.
I det hele taget fødevarevirksomheder,« siger
Sune Lieknins Neve.
Vandet kan genbruges i produktionen
En yderligere årsag for virksomheder til at investere i et decentralt vandrensningsanlæg er
muligheden fra at lede spildevand ind i renseanlægget, rense det, og lede det tilbage til produktionen.
»Det er et ekstra incitament, at man kan genbruge det rensede spildevand. Det kan lade sig
gøre at rense vandet, så det er muligt at genbruge
i processen. Så kan man reducere sit køb af rent
drikkevand,« siger Sune Lieknins Neve.
Han forklarer, at den løsning, Sunstone Water
Group producerer, renser lige så godt som de
offentlige rensningsanlæg.
»Det decentrale rensningsanlæg kan rense lige
så godt som et offentligt, faktisk endnu bedre.
Det kan lave drikkevand. Vi har et projekt i gang i
USA, hvor vi tager renset spildevand og laver det
til en kvalitet, der kan drikkes,« siger Sune Lieknins Neve.
Sunstone Water Group producerer en modu-

lopbygget løsning, der bliver leveret enten i container eller integreret i virksomhedens proceslinje, uden at det kræver mere plads.
Sammensætningen af de komponenter, der renser vandet, er bestemt af det vand, der skal renses, og løsningen er tilpasset virksomhedens
behov i forhold til rensegrad, behov for genbrug
mm.
»Vi har muligheden for at præfabrikere et renseanlæg, og så kan man bare køre det ud, hvor
det skal rense. Vores standardanlæg har en kapacitet på op til 20 m3/h. Har man brug for mere,
kan man stille ﬂere enheder op. Jeg vurderer, at
95 pct. af virksomhederne vil få dækket deres
behov med et 20 m3/h-anlæg,« siger Sune Lieknins Neve.
Danmark er ikke en tilfældighed
Sunstone Water Group etablerede sit danske
hovedkvarter i Vejle tilbage i september 2014.
Sune Lieknins Neve blev direktør i februar og har
tidligere været ansat hos to af den danske vandbranches store spillere: Krüger og Grundfos.
Selskabet Sunstone stammer fra USA, hvor det
efter en årrække nu vil etablere sig i Europa. Det
danske marked spiller i den forbindelse en
væsentligt rolle.
»Det er ikke tilfældigt, at vi begynder i Danmark. Der er et højt vidensniveau, det er en stor
eksportvare, og vi vil gerne være en del af den
stemning, der er i Danmark. Der er incitamenter
for at gøre noget i Danmark, fordi der høje afgifter. I Holland koster en kubikmeter vand ca. to
euro. I Danmark koster den nogle steder 40 kr.,«
fortæller Sune Lieknins Neve.

’

Vand med visioner til verden
I 2025 er Danmark verdensførende i at levere intelligente,
bæredygtige og effektive vandløsninger
Vandselskaber, producenter og rådgivere står sammen om at accelerere den
danske model, der skal gøre Danmark til et endnu større vækstcenter for smarte
vandløsninger til brug for hjemmemarked og eksport
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Eksporten til
Kina vokser
Danske virksomheders eksport af
vandteknologi vokser år for år, men
det kinesiske marked er ikke let at
komme ind på.
ALEXANDER HØJFELDT LUND

R

iget i midten har fået øjnene op for
dansk vandteknologi. Eksporten til
det kinesiske marked har været
stærkt stigende siden 2006. I 2014 var
den på 831 mio. kr., hvilket er en stigning på 179 pct. siden 2006. Det viser
den seneste analyse udarbejdet af
Damvad for Naturstyrelsen.
Ilse Korsvang, head of Danish Water Technology Group, der samler 67 danske eksportører af
vandteknologi, mener, at den danske succes på
det kinesiske marked skyldes en kombination af
ﬂere ting.
»Der bliver gjort et massivt stykke arbejde. Vi
samarbejder meget bredt i vandsektoren. Ministerier, embedsmænd, forsyninger og virksomheder taler vi alle med samme tunge, og det præger
den store omverden,« siger Ilse Korsvang.
Danmarks gennemsnitlige årlige stigning i eksporten til Kina var i perioden 2006 til 2014 på 13,7
pct. Den kraftige årlige vækst skyldes ikke
mindst, at det kinesiske vandmarked vokser
hastigt. Analysevirksomheden Global Water
Intelligence vurderer, at Kina har overtaget positionen som verdens største vandmarked. Det
kinesiske marked vurderes til at være i størrelsesordenen 60 til 100 mia. euro de næste 10 år.
»Kina har nogle gigantiske behov, som ikke
mindst skyldes vandmangel, men som også hænger sammen med, at man har en meget ringe grad
af spildevandsrensning,« siger Ilse Korsvang, der
forklarer, at danske virksomheder gør en massiv
indsats for at fortælle, at Danmark ikke oplever
de samme problemstillinger. Og at det sagtens
kan lade sig gøre at afkoble vækst fra forbrug.
»Det må være fristende for kineserne, som
gerne vil vækste,« siger Ilse Korsvang.
Den kinesiske forbindelse
DHI er en af de danske virksomheder, der har
fået fodfæste på det kinesiske marked.

Virksomheden har nu ﬁre kontorer i Kina i
Shanghai, Guangdong, Chengdu og Tianjin. Rådgivningsdirektør hos DHI Christian Grøn fortæller, at det har været vigtigt at skabe en kinesisk
forbindelse for at få fodfæste i Kina.
»Det allervigtigste er, at vi har etableret et datterselskab med en dansk-kineser som direktør. På
den måde har vi en forankring i Kina, som er
meget kinesisk. Han kender spillereglerne og kan
tale med folk. Samtidig havde vi en fortid i Kina
med forskellige projekter. Vi har også etableret et
udviklingscenter i Shanghai. Dermed kan datterselskabet lave udvikling for andre DHI-selskaber.
Det hele betyder, at datterselskabet i Kina har et
godt grundlag for deres forretning,« forklarer
Christian Grøn.
DHI er en af tre hovedaktører på det globale
marked for softwareløsninger inden for vandsektoren.
Christian Grøn forklarer, at DHI netop derfor
er i stand til at konkurrere på kvalitet, unikke
produkter og skræddersyede løsninger. Det er i
tråd med en ny undersøgelse fra Danish Water
Technology Group, der netop angiver, at vandteknologivirksomheder anser disse tre parametre
som de vigtigste.
»Det er lige netop det, der trækker os ind på
det kinesiske marked. Vi tror på, at skræddersyede løsninger bygget på avancerede standardkomponenter er fremtiden, også i Kina. Vi har
derfor udviklet standardkomponenter for datahåndtering, beslutningsstøtte og styring som en
overbygning til vore modeller, der kan skræddersys til den enkelte kundes behov,« siger Christian
Grøn.
Udfordring at komme ind i Kina
Selv om eksporten til Kina i disse år vokser, skal
man dog ikke tage fejl af, at det er svært at
komme ind på det kinesiske marked, forklarer
Ilse Korsvang.

| temasektion@jp.dk

»Salg handler om tillid. Hvis en dansker vil
skabe tillid til en anden dansker, viser han, hvilke
andre kunder der har købt hans varer. Danskere
forstår hinandens sprog og kultur. I Sverige er
det lidt sværere at begå sig. I Kina er det meget
sværere. Desuden er tankegangen, at det kan
godt være, at det virker i Danmark, men det virker ikke i Kina. Den barriere skal man forbi –
samtidig skal man agere over mange tusinde kilometers afstand. Derfor allierer virksomheder sig
med lokale folk, som har lettere ved at skabe tillid, fordi de forstår kulturen,« siger Ilse Korsvang.
Udfordringerne kender Anette Svenningsen
godt til. Hun er kvalitet-, miljø-, og arbejdsmiljøspecialist og medejer af danske European House
of Quality, som tilbyder softwaren Sherlock Web
til virksomheder, som er eller gerne vil ISO-certiﬁceres inden for kvalitet, miljø og arbejdsmiljø.
Programmet indeholder alle de procedurer,
der skal gennemføres for at leve op til de forskellige standarder.
Virksomhederne kan udfylde formularer
direkte i programmet, som danner en graﬁk ud
fra registreringerne.
»En af de store udfordringer er, at de ﬂeste kun
taler kinesisk, så vi har haft en studerende fra
Hong Kong Universitet i Danmark for at oversætte systemet til kinesisk. Det betyder, at virksomhederne kan skifte imellem fem sprog i programmet. Samtidig har nogle kinesere ikke
læsekundskaber, og det er også en udfordring. Vi
har optaget tegneﬁlm på både kinesisk og
engelsk, så de, som ikke kan læse, også kan få en
forståelse for krav i ISO-standarder. Endelig er
Kina meget hierarkisk opbygget. Medarbejderne
tør ikke tale med chefen og udfører bare ordrer.
Udfordringen er at få cheferne til at forstå, at det
er vigtigt, at medarbejderne forstår, hvad der
kræves i ISO-standarderne, for så lykkes alle bedre,« siger Anette Svenningensen.

EU-15 LANDES
ANDEL AF
VANDEKSPORT
TIL KINA
1 Tyskland 50,5 pct.
2 Italien 10,7 pct.
3 Frankrig 9,8 pct.
4 UK 6,8 pct.
5 Holland 5,8 pct.
6 Belgien 3,6 pct.
7 Spanien 3,1pct.
8 Danmark 2,9 pct.
9 Sverige 2,6 pct.
10 Østrig 2,3 pct.
11 Finland 1,2pct.
12 Luxembourg 0,3 pct.
13 Irland 0,2 pct.
14 Portugal 0,1 pct.
15 Grækenland 0,0 pct.

Fortsættes E

’

SE DEN ØKONOMISKE VIRKELIGHED
Læs Danmarks nye digitale erhvervsmedie – FINANS.DK
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Danske vandværker er ekstremt dygtige til at levere rent vand. Faktisk er de så dygtige, at efterspørgslen
på danske vandkompetencer er stor. Her er vi på Stautrup Vandværk. Arkivfoto: Ole Lind/Polfoto

Læs mere på
mit.jp.dk/mundus

Hvor mange lande omfatter
det danske rigsfællesskab?
Synes du, at denne slags spørgsmål er spændende? Så prøv quiz-spillet
Mundus, som gør dig klogere på de vigtigste begivenheder og begreber i dag.
Pris
JP abonnenter: 440 kr.
Andre: 549,95 kr.
Læs mere og køb spillet på mit.jp.dk/mundus
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E Danske skal hjælpe danske
Det kan dog være væsentligt lettere at sparke
døren ind til Orienten, hvis danske virksomheder
samarbejder. Store danske virksomheder, som
allerede er etableret på markedet, kan være med
til at udbrede kendskabet til også de mindre danske underleverandører, mener Ilse Korsvang.
»De understøtter meget i kraft af den viden,
den lokale organisation og de forbindelser, de
har. Hele brandingen af dansk vand er de meget
stærke repræsentanter for. Det nyder de mindre
virksomheder godt af. Jeg rejser rundt i det
meste af verden, og dansk vand har et godt ry i
hele verden. Der er stor interesse for det, som vi
har løst udfordringerne på, og det er de store
virksomheder med til at promovere,« siger Ilse
Korsvang.
Anette Svenningsen fra European House of
Quality giver Ilse Korsvang ret i, at det er meget
vigtigt med en platform på det kinesiske marked.
»Det er vigtigt at have kontakter i Kina. Danske virksomheder skal være åbne for at få andre
danske virksomheder med. Det burde alle danske
virksomheder faktisk næsten være forpligtet til,«
siger Anette Svenningsen.
European House of Quality har i skrivende
stund to kunder i Kina. Kunderne er kommet i
hus netop gennem kontakter etableret af danske
virksomheder.
»Danske virksomheder i Kina brugte vores

program. Dermed ﬁk en lang række kinesiske
virksomheder kendskab til vores program. Ydermere var vores CEO også i Kina for at præsentere programmet,« forklarer Anette Svenningsen.
Konkurrencefordele
Selv om der er altså er en række udfordringer,
der skal overvindes, før porten til Østen står på
vid gab, er danske produkter og løsninger eftertragtede blandt kinesiske kunder og virksomheder.
Undersøgelsen fra Damvad viser nemlig, at
kineserne ikke nødvendigvis har tiltro til kinesiske produkter. Det kan formentligt betragtes som
et kvalitetsstempel, at eksempelvis komponenter
til vandforsyning er produceret i Danmark, som
har et grønt og sympatisk image i Kina.
Ilse Korsvang fra Danish Water Technology
Group nikker genkendende til argumentationen
og forklarer, at Danmarks gode ry betyder rigtig
meget i eksportsammenhæng.
»De kender vores historie. De kender vores ry,
og de ved, hvad vi kan,« siger hun.
Danske leverandører af vandteknologi kan ikke
konkurrere på pris på eksportmarkederne. Til
gengæld er kvalitet, unikke produkter og skræddersyede løsninger de tre vigtigste konkurrenceparametre. Det viser en ny undersøgelse fra
Danish Water Technology Group.
I den absolutte top er kvalitet, som 72 pct. af

De kender
vores
historie. De
kender vores ry,
og de ved, hvad
vi kan.
Ilse Korsvang,
Head of Danish Water
Technology Group
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angiver som konkurrenceparameter. Derefter
kommer skræddersyede løsninger, unikt produkt,
erfaring fra markedet og miljø- og klimarigtig
teknologi. Disse faktorer angives som konkurrenceparametre af godt 50 pct. af virksomhederne.
»Jeg ser unikke produkter som en væsentlig
konkurrencefordel. Danmark har haft en meget
skrap lovgivning, derfor har producenter været
nødsaget til at lave innovative produkter. Men jeg
mener også, at vi er gode til at levere helhedsløsninger. Hvis der sidder en forhandler, som skal
levere pumper og kun levere pumper og kun
fokuserer på det lille område, så vil løsningen
ikke være lige så god, som hvis man ser på hele
processen,« siger Ilse Korsvang.
Lønkroner er ikke et argument, kineserne kan
bruge til noget. Til gengæld lyder effektivitet
som sød musik i ørerne, siger Ilse Korsvang:
»Argumentet om at spare arbejdstimer virker
overhovedet ikke. Hvis du kan køre dit anlæg
mere effektivt m.h.t. vandforbrug, energi og reparationer, også f.eks. opgravninger, så virker argumentet. Det handler om en forståelse af drift af
anlæg og at formidle total cost of ownership. Vi
genererer energi ud af spildevand, og på drikkevandssiden spilder vi meget lidt vand. Hvis du
spilder meget vand, så er der store omkostninger,
men ikke ﬂere indtægter.« N

Folk med begge ben på jorden,
hænger ikke på træerne 

www.vestmedia.dk

Aquagain søger folk, der både har begge ben på
jorden ‐ og ben i næsen.
Aquagain søger medarbejdere,
der værdsæer og eerlever vores
egne og vores kunders ønsker og
krav $l kvalitet og miljøpoli$k. Her
er nogle af de vig$ge ord vi ønsker,
at du værdsæer:

Kan du noget vi mangler?
Du er velkommen $l at
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Danmark falder
uden for rammerne
Danmark når ikke at leve op til EU's vandrammedirektivs krav om ”god
tilstand” i danske søer, vandløb og kystvande inden udgangen af 2015.
ALEXANDER HØJFELDT LUND

D

| temasektion@jp.dk

e danske vandløb, søer og kystvande
er ikke i den bedste tilstand. Faktisk
er tilstanden i det danske vand af en
sådan kvalitet, at det ikke er muligt
at leve op til kravene i EU's vandrammedirektiv.
Vandrammedirektivet, der blev
vedtaget i EU i 2000, har til formål at sikre en god
tilstand i vandløb, søer og kystvande samt grundvandet i EU inden udgangen af 2015.
Det er dette krav, som Danmark ikke når at
imødekomme, før året rinder ud, og 2016 begynder.
Ifølge Naturstyrelsens miljørapporter fra
december 2014 udarbejdet i forbindelse med forslaget til nye vandområdeplaner, opfylder kun to
af Danmarks i alt 120 kystvandområder kravet om
god tilstand. Af de 18.895 km vandløb, der er
indeholdt i vandområdeplanerne, kan 13.765 km
vandløb ikke vurderes eller vurderes til ikke at
opfylde målet. Ud af 857 danske søer kan 665 ikke
opfylde målet eller ikke vurderes.
Jyllands-Posten har talt med tre eksperter
inden for vandmiljø, alle ansat ved Aarhus Universitet, Institut for Bioscience. De mener alle
samstemmigt, at det langtfra er muligt for Danmark at leve op til kravene i vandrammedirekti-

vet inden udgangen af 2015.
Professor Stiig Markager beskæftiger sig indgående med de danske kystvande og åbne havområder. Han mener ikke, at de danske kystvande kommer til opfylde målene i EU's
vandrammedirektiv.
»Der er ikke nogen områder, der opnår en god
økologisk tilstand. Nogle steder kan måske være
deroppe omkring, men ikke i en stabil tilstand,«
siger Stiig Markager.
Martin Søndergaard, seniorforsker med speciale i sø-økologi, vurderer, at vandkvaliteten i
mange af de danske søer ikke vil leve op til vandrammedirektivet.
»I 2015 vil størstedelen af de danske søer ikke
opnå god tilstand, hvis man ser på Naturstyrelsens forslag til vandområdeplaner,« siger Martin
Søndergaard.
Peter Wiberg-Larsen, seniorrådgiver og ph.d.
med speciale i vandløbs- og ådalsøkologi, er på
linje med sine kolleger. Han mener også, at det
bliver svært for tilstanden i det danske vandløb
at opnå EU's målsætning.
»Det er ikke muligt at opfylde kravene i vandrammedirektivet i 2015 – vi kan først nå i mål i
2021 eller 2027. Koloniseringen af de smådyr, som
bruges som indikator for miljøkvaliteten, tager

Der er ikke
nogen områder, der
opnår en god
økologisk tilstand. Nogle
steder kan måske være deroppe omkring,
men ikke i en
stabil tilstand.
Stiig Markager,
professor, Aarhus
Universitet

tid. De forbedringer, vi stadig ser, skyldes det,
man gjorde for 25 år siden,« siger Peter WibergLarsen.
Tilstandene ved kyst, sø og vandløb
Tilstanden i de danske kystvande og åbne havområder kan bedst beskrives som blandet. Professor Stiig Markager forklarer, at man i havene
skelner mellem fjorde og indre farvande. Begge
grupperinger har problemer.
»Hvis vi kigger på fjordene, så har vi en håndfuld fjorde, som er tæt på at være i god tilstand.
Det er bl.a. Roskilde Fjord, Aarhus Bugt og Vejle
Fjord. De fjorde er så tæt på, at selv om vi ikke
gør mere, så regner vi med, at de vil komme i en
god økologisk tilstand. Så har vi det store midterfelt, som mangler noget endnu, men som har
udvist en klar forbedring de sidste 5-10 år. Endelig har vi en håndfuld fjorde, deriblandt Mariager
Fjord, det inderste af Limfjorden og Odense
Fjord, der er meget langt fra målet. For den første
gruppe behøver vi i princippet ikke gøre mere.
For den midterste gruppe skal vi reducere
næringstilførslen med 10-20 pct. Den sidste
gruppe kræver en halvering af næringstilførslen,« siger Stiig Markager og fortsætter:
»De indre farvande har oplevet markante for-
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To tredjedel af de danske søer lever ikke
op EU’s krav om god tilstand ved udgangen af 2015. Her er det Geding Sø.
Arkivfoto: Nikolaj Svennevig/Polfoto
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bedringer, men der er stadig behov for yderligere
reduktioner. Men det er et samspil mellem Danmark og andre lande. Omkring Østersøen indgår
Danmark i et samarbejde kaldet Baltic Sea
Action Plan. Den kommer til at virke inden for de
næste 5-10 år.«
Det overordnede billede af de danske søer er
også temmelig mudret. Ifølge seniorforsker Martin Søndergaard er der siden 80'erne sket fremskridt, men der er langt igen.
»Samlet set er det ca. to tredjedele af søerne,
der ikke opfylder kravene til mindst god økologisk tilstand ifølge Naturstyrelsens forslag til
vandområdeplaner. Og det har ikke ændret sig
væsentligt de seneste 5-10 år,« siger Martin Søndergaard.
Seniorrådgiver og ph.d. Peter Wiberg-Larsen
har lidt mere positive meldinger omkring de danske vandløbs tilstand, men der er stadig væsentlige problemer.
»Af det nationale overvågningsprogram, der
består af 800 stationer, men som desværre ikke er
rigtig repræsentative for danske vandløb, kan vi
se, at trenden er positiv. Det er vores konklusion,
at siden det første initiativ i 1987, hvor der blev
sat prop i de ulovlige udledninger fra landbruget
– og udbygget offentlige renseanlæg – er vandkvaliteten markant forbedret. Men det tager lang
tid at få de rentvandskrævende insekter tilbage i
vandløbene. De skal jo bogstaveligt talt ﬂyve fra
vandløb til vandløb. Og det handler faktisk
grundlæggende om, hvordan vinden blæser,«
siger Peter Wiberg-Larsen, der påpeger, at der
stadig er problemer med vandløbenes fysiske forhold, hvor mange stadig er kanaliserede.
»Vandkvaliteten er afgørende forbedret. De
fysiske forhold er derimod ikke afgørende for-
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De store
læseoplevelser
Læs med i Indblik hver søndag, hvor vi dyrker
den afslørende og undersøgende journalistik
på højeste niveau.
Læs Indblik hver søndag.
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Danmarks store landbrugsproduktion betyder,
at mange næringsstoffer
ender i søerne. Foto: Naturstyrelsen

E bedret, og de er lige så vigtige. De sidste ca.
10 år er der ikke sket nogle afgørende ændringer,« siger Peter Wiberg-Larsen.
Langsomme processer
EU's hammer falder dog ikke med det samme
som resultat af Danmarks manglende evne til at
opfylde kravene i direktivet. EU kan nemlig give
tilladelse til to fristforlængelser i to gange seks
år, så målene skal være opfyldt i senest 2027.
Professor Stiig Markager mener, at det vil være
muligt at opfylde målsætningerne for kystvande
og åbne havområder i direktivet inden udgangen
af den anden forlængelsesperiode.
»Hvis man følger anbefalingerne i vandplanen,
så skønnes det, at halvdelen af fjordene vil have
en god økologisk tilstand i 2021, og sidste halvdel
vil være med i 2027, men det afhænger af, hvad
man gør. Der er forskellige muligheder: at tage
lavtliggende marker – som taber særligt meget
kvælstof – ud af omdrift, randzoner, vådområder
i landskabet, minivådområder ved dræn, mindre
grødeskæring i vandløbene. I tillæg kommer en
række forhold omkring dyrkning af markerne,
f.eks. gødningsforbrug, afgrødevalg og efterafgrøder, f.eks. vil mere vedvarende græs nedsætte
udvaskningen. Det afgørende er blot, at der kommer mindre mængder af næringsstoffer ud af
å-mundingen,« siger Stiig Markager.
Samtlige eksperter ligger vægt på, at det danske vands tilstand kun bliver langsomt bedre,
Stiig Markager forklarer, at kystvandene kun
forbedres langsomt, fordi processerne netop er
meget langsomme.
»Det er forholdene, der gør, at det tager tid.

Ude i fjordene er der ophobet næringsstoffer, og
de skal ud af systemet. Samtidig skal ålegræs indvandre. Det er to langsomme processer. Man skal
tænke på, at man begyndte at gøre noget i midten
af 1990'erne. Det er altså næsten 20 år siden, så
det går langsomt,« siger Stiig Markager.
Martin Søndergaard beretter at tilsvarende
processer gør sig gældende i søerne, hvor især
ophobningen af fosfor i søbunden har betydet
forsinkede effekter. Men når denne effekt er klinget af, er det i sidste ende næringsstoftilførslen
udefra, der er afgørende, og denne er ofte stadigvæk for høj.
»Tilstanden er betinget af næringsstoftilførslen. I Danmark har vi en stor landbrugsproduktion, og det er medvirkende til, at mange
næringsstoffer ender i søerne. Det er årsagen, og
der står man nu. Hvad der skal gøres ved det, er i
sidste ende en politisk beslutning,« siger Martin
Søndergaard.
For vandløbenes vedkommende er det de fysiske forhold, der holder vandløbene tilbage fra at
opnå en god tilstand, mener Peter Wiberg-Larsen.
»Det helt afgørende problem for at komme
videre er de fysiske forhold. Der er stadig vandløb, som er kanaliserede, og der ﬁndes stadig
vandløb, hvor bunden bliver gravet op,« siger
Peter Wiberg-Larsen.
Mere vil gøre vandet bedre
De tre eksperter er alle enige om, at man ville
være tættere på at opfylde målene i EU's vandrammedirektiv, hvis man havde gjort mere tidligere for at forbedre vandmiljøet.

»Hvis man havde gjort mere, ville man også
have set en større effekt,« siger Martin Søndergaard og fortsætter:
»Omkring 1970 toppede tilførelsen af næringsstoffer til søerne, men så begyndte man bl.a. på
en gradvis mere effektiv rensning af spildevandet. I den forbindelse kunne man med rette
antage, at der ville være en forsinket reaktion.
Men det er vi et stykke forbi i mange søer. Generelt er tilførelsen af næringsstoffer stadig for høj,
hvis man skal leve op til god økologisk tilstand.«
Peter Wiberg-Larsen har samme holdning som
Martin Søndergaard, når det kommer til vandløb.
»Hvis udlægget havde været mere ambitiøst,
og man havde været rettidigt ude, kunne man
sagtens være nået længere, men det handler om
vilje, penge og politik. Man kan altid gøre mere,«
siger Peter Wiberg-Larsen.
Stiig Markager mener også, at vandmiljøets tilstand i Danmark ville være bedre, hvis man
havde gjort mere.
»Tilstanden ville nok være bedre, hvis man
havde gjort mere i 1994, men man kan ikke vedtage, at man gør noget, og så bliver det straks
bedre. Det betyder også, at vi må gøre så meget,
vi kan. Hvornår kravene er opfyldt, må komme
an på en retssag anlagt af EU-Kommissionen. I
dag med det faglige grundlag fra Vandplan 2 ved
vi, hvad der skal til. Hvis man ikke følger planen,
så overtræder man direktivet,« siger Stiig Markager.
Jyllands-Posten har kontaktet Naturstyrelsen
for en kommentar, men styrelsen kan ikke udtale
sig i sagen på grund af det igangværende folketingsvalg. N

Tilstanden
ville nok
være bedre,
hvis man havde
gjort mere i
1994, men man
kan ikke vedtage, at man gør
noget, og så bliver det straks
bedre.
Stiig Markager,
professor, Aarhus
Universitet
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Besøg VandTek
20.- 22. september 2016 i København
På VandTek16 samles hele branchen med stribevis af aktuelle temaer, konferencer
og aktiviteter som omdrejningspunkt. En mangfoldig event planlagt og gennemført
i samarbejde med branchens organisationer og leverandører.

Mød udstillere inden for:
–
–
–
–
–
–
–

Grundvand og grundvandsbeskyttelse
Vandindvinding
Vand- og spildevandsbehandling
Vanddistribution og kloakker
Overvågning, kontrol og styring
Service
Forskning og uddannelse

VandTek er åben for alle interesserede.
Læs mere på vandtek.dk

20. - 22. september 2016

