
Vand betyder liv. Vi har behov for tilstrækkelige 
mængder vand af god kvalitet for at bevare sundhed, 
rene miljøer og velfungerende økonomiske forhold.

Vandværker – repræsenteret gennem EurEau – har 
forpligtet sig til at levere rent drikkevand og behandle 
spildevand, så det på forsvarlig vis kan sendes tilbage i 
miljøet, mens der samtidig genindvindes ressourcer … 
alt sammen til en overkommelig pris!

Vi ser omkring os, hvordan EU’s politik for vand er 
lykkedes: Der er renere badevand og mere liv i floder 
og søer, og vi kan nyde et glas rent postevand.  Men 
der er store udfordringer.

Der skal gøres mere for at beskytte og bevare 
vores vandressourcer og miljøet, idet vand trues af 
mange forureningskilder. I 2018 opnåede kun 40 % af 
overfladevandet en god miljømæssig status. Samtidig 
var der forurening i 25 % af grundvandsreservoirer. 

Der er behov for, at princippet om ‘indgreb ved kilden’ 
indføres og efterleves for at forhindre forurenende 
stoffer i at komme ind i vores vandsystemer. 
Forurenende virksomheder skal betale for at modvirke 
den forurening, de forårsager.

Klimaforandringer samt aldrende infrastruktur til levering 
af vand kræver gennemgribende foranstaltninger og 
langsigtede investeringer på alle niveauer.

Alle disse udfordringer vil indvirke på vores 
vandressourcer og på vores metoder til levering af 
drikkevand og til behandling af spildevand, ligesom de 
vil indvirke på omkostningerne for vand.

Vi har behov for en vidtrækkende tilgang, der omfatter 
europæisk, national og lokal handling for at håndtere 
hver af disse udfordringer. Politikker skal koordineres, 
og de principper, der allerede er fastsat i de europæiske 
traktater, skal fuldt ud gennemføres. Vand er dyrebart, 
men det skal forblive overkommeligt.

Vand er vigtigt!
Den europæiske vandindustri beder dig om at 
stille garanti for det vand, vi har fået i arv

I de næste fem år vil du blive opfordret til at stemme om vigtig lovgivning,  
der beskytter miljøet og sikrer, at over 510 millioner forbrugere fortsat har adgang  

til rent vand – nu og i fremtidige generationer.

Den europæiske vandindustri leverer og 
behandler hvert år over 44,7 milliarder m3 

vand – og beskytter samtidig miljøet i alle trin!

Artikel 191 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde

“Unionens politik på miljøområdet … bygger 
på forsigtighedsprincippet og princippet 
om forebyggende indsats, princippet om 
indgreb over for miljøskader fortrinsvis 
ved kilden og princippet om, at forureneren 
betaler.”

Vi har 476.000 medarbejdere
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Et robust direktiv om en ramme for vandpolitiske foranstaltninger, herunder direktiver om standarder for beskyttelse af grundvandet 
og miljøet, beskytter vores vandressourcer og miljøet og holder grundvand, floder og søer fri for forurening. Vi ønsker politikker, der afspejler 
princippet om omkostningsdækning. Ambitionerne i direktivet bør vedligeholdes efter 2027, og kommunikation af fremskridt bør forbedres. 

Alle love og politikker i EU – især hvad angår nitrater, pesticider og REACH – skal koordineres og gennemføres mere effektivt.

Landbrug og vand er 
uadskilleligt forbundet, og de 
indvirker på hinanden. Den 
fælles landbrugspolitik bør 
bidrage til at holde vores 
vandressourcer fri for 
forurenende stoffer. Betalinger 
til landmænd bør afhænge af 
overholdelse af miljømæssig 
lovgivning. Redskaber til sikring 
af bæredygtighed og grønne 
støtteordninger skal gøres 
attraktive for landmænd.

Vand er nødvendigt for liv. 
Vores drikkevand bør være 
af høj kvalitet og prisoverkom-
meligt for alle. Vandværker 
arbejder for at fremme 
beskyttelse af vandressourcer 
for at reducere behovet for 
rensning i produktionen af 
drikkevand og de dermed 
forbundne omkostninger for 
forbrugerne.

Rent badevand er godt for 
sundheden og er nødvendigt 
for miljøet; samtidig fremmer 
det turisme. Her spiller
 kvaliteten i behandlingen 
af spildevand en vigtig rolle. 
Direktivet er et godt eksempel 
på vellykket gennemførelse 
og vil fortsat levere konkrete 
resultater i mange år fremover.

Genbrug af behandlet 
spildevand modvirker 
vandmangel og vil blive mere 
og mere vigtig i et klima under 
forandring. Vi ønsker passende 
og prisoverkommelige 
kvalitetsstandarder, så 
genbrugsvand kan benyttes 
til vanding i landbruget. 
Dette sikrer beskyttelse af 
forbrugere og stiller 
bæredygtige valgmuligheder 
til rådighed hvad angår 
ressourcer til 
beskyttelse af 
drikkevand.

Metoderne til behandling af 
spildevand har stor indvirkning 
på vandressourcekvaliteten. 
Forurenende stoffer skal 
forhindres i at nå kloaksystemet 
gennem konsekvent anvendelse 
af princippet om indgreb ved 
kilden, således at vand forbliver 
overkommeligt i pris. Dette 
vil endvidere fremme ressour-
cegenindvinding og den 
cirkulære økonomi, hvori EU 
skal åbne markedet for 
genindvundne materialer. Hvis 
forurenende stoffer kommer 
ind i vandkredsløbet, skal 
princippet om, at forureneren 
betaler, anvendes. 
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Strong, fit-for-purpose EU legislation, that is correctly implemented, 

is good for people, the economy and the environment.
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Hvordan hænger det hele sammen?

store udfordringer 
for vandindustrien10

Menneskers 
indvirkning på 
vandressourcer

Beskyttelse af en udsat ressource

Fremme af bæredygtig økonomisk vækst og jobskabelse

Værdien af vand i den cirkulære økonomi

Indgreb ved kilden for mikroforurenende stoffer

Korrekt prissætning for vand

Den voksende indvirkning af klimaforandringer på vand

Effektivitet i styring af ressourcer i vandindustrien

Styring af langsigtede aktiver i en verden,  
der forandrer sig hastigt

En bedre offentlig forståelse for vandindustrien

Styrkelse af vandværkernes modstandsdygtighed  
over for sikkerhedsrisici

Traditionel behand-
ling af spildevand 
(organiske materi-
aler, opslæmmede 
faste materialer, 
kvælstof, fosfor) osv.

… ekstra 
behandling

… forøget brug 
af ressourcer og 
formindsket genbrug

… højere 
omkostninger for 
forbrugere

Forurenende stoffer, 
der er genstand for 
stigende bekymring 
(forurenende 
kemikalier, 
hormonforstyrrende 
kemikalier, 
lægemidler, midler 
til bekæmpelse af 
mikrober, mikro-
plastik, nitrater, 
pesticider) osv.

Men hvis lovene i 
EU blev gennemført 
korrekt

Ville vi alle  
få bedre…

… sundhed for 
mennesker og 
miljøbeskyttelse

… adgang til vandfor-
syning og prisover-
kommelighed

… ressource- 
effektivitet og en 
cirkulær økonomi

… styring af 
bæredygtigt vand

Fører til 

Indgreb ved kilden, 
forsigtighedsprincippet 
og princippet om, at 
forureneren betaler
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