
 
 

 

 

Vandpolitisk netværk København 

– efterår 2019 – forår 2020 

 
I Regeringens og det nye flertals forståelsespapir har man vedtaget ambitiøse klima- og miljømålsætninger, der skal bringe 
Danmark tilbage i den grønne førertrøje. Der er fokus på at reducere pesticider i drikkevandet, og at Danmark skal implementere 
vandrammedirektivet til tiden. Det er gode nye signaler, men nu skal vi sikre at det politiske fokus holdes, og at vand forbliver en 
høj prioritet på den politiske dagsorden inden for klima, miljø og forsyning. Hvis Danmark forsat skal være verdensførende inden 
for udvikling og eksport at vandteknologi, er det afgørende med maksimal politisk opmærksomhed på branchen.   

I vores vandpolitiske netværk skal vi derfor drøfte, hvordan vandsektoren bidrager til den kommende klimalov- og handlingsplan, 
hvordan vi sikrer at Danmark går forrest med ny miljøpolitik der fremmer digitaliseringen og teknologiudviklingen i den danske 
vandsektor, og hvordan den økonomiske regulering af vandsektoren skaber de nødvendige incitamenter for forskning og 
innovation. Vandsektorens bidrag til FN’s verdensmål vil være et gennemgående element under alle tre møder. Og så skal 
dialogen på møderne bidrage til, at vi får det maksimale ud af værtskabet for IWA-kongressen i København 18.-23. oktober 2020. 

Som noget nyt har vi politikere med på alle møder, så vi sikrer en dialog med de nye ordførere på området. På hver session vil 
politikerne blive mødt med oplæg fra forsyninger, teknologileverandører og forskere, så vi kan få en god og konstruktiv diskussion 
om, hvilke nye politiske initiativer der er behov på kort og på lang sigt. 

De første tre møder er planlagt og holdes hos HOFOR, Ørestads Boulevard 35, København.   

De næste tre møder afholdes i april, maj og juni og planlægges i dialog med deltagerne. Alle møder i dette netværk foregår i 
København. De starter kl. 9.30 og slutter med en sandwich kl. 12.30. Prisen er 10.000 kr. for alle seks møder. 

Jens Brandt Bering, forretningschef i NIRAS er gennemgående moderator på første runde af møder.   

Tilmelding til vandpolitisk netværk  

 
 
Møde 1: Nye politiske tiltag i forhold til vandmiljøet – 15. november 2019   
 
Regeringen ønsker at sikre en bedre beskyttelse af grundvandsressourcer og drikkevand, og at vi 
kommer i mål med EU's vandrammedirektiv. Samtidig vil man styrke det grønne diplomati og 
aktivt arbejde for at udbrede FN’s verdensmål. Hvilke nye initiativer er der behov for, hvis vi skal 
lykkes med den dagsorden? 
 

- Hvilke nye miljøpolitiske mål er der behov for, så vi kan forbedre vandmiljøet i Danmark 
og styrke innovation og udvikling og eksport af nye vandløsninger? 

- Hvordan bidrager Danmark bedst til at løse verdens udfordringer med mangel på rent 
drikkevand?  

- Hvordan bidrager Danmark bedst til at implementere det globale mål (SDG 6,3) om at halvere mængden af spildevand 
der udledes urenset?  

 
Politisk samtale med Mette Gjerskov, som er Socialdemokratiets nye miljø- og verdensmålsordfører. 

  
 

https://forms.gle/XYD1n49eDDQAbpXw9
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Møde 2:  Nye økonomiske rammer for vandsektoren - 2. december 2019  

Den nye regering skal udmønte den politiske aftale om økonomisk regulering af vandsektoren. 

Regeringen og dens støttepartier er ikke klare i deres fælles forståelsespapir i forhold til krav og 

ønsker på forsyningsområdet. Derfor vil vi diskutere, hvordan vi sikrer plads til langsigtede 

løsninger frem for hurtige gevinster?  Hvordan kan reguleringen bidrage til, at Danmark forsat er 

verdensførende inden for vandteknologiske løsninger og at danske løsninger spredes i hele 

verden? 

- Hvordan får vi markant fokus på innovation og udvikling af nye teknologiske løsninger? 
- Hvordan udmøntes aftalen, så nye indkøb, investeringer og udbud optimeres i forhold til  

sikre langsigtet effektivisering i stedet for kortsigtede besparelser.   
- Hvordan kan implementeringen af den politiske aftale bidrage til Verdensmålene? 
- Hvordan kommer vi i retning af en mere aftalebaseret regulering af vandselskaberne? 

 
 
Politisk samtale med Anne Paulin, forsyningsordfører hos Socialdemokratiet og Orla Østerby 
(TBC) Konservatives nye miljøordfører.    

 
 
 

 

Møde 3: Klimalov og vandsektorens bidrag - 8. januar 2019 
 
Regeringen har spillet ud med en meget ambitiøs målsætning om 70 % reduktion af Danmarks 
C02-udledning. For at nå det, skal alle indsatser i spil. Forhåbentlig betyder det opbakning fra 
regeringen til at sætte gang i processen, der skal ende med en national målsætning for, hvornår 
den danske vandsektor skal være CO2-neutral.   
 
- Hvordan skal vandsektorens bidrag til en ny klimalov og handlingsplan se ud?  
- Hvad skal til for at de nødvendige klimainvesteringer foretages? 
- Er der behov for at udvikle ny teknologi for at nå helt i mål? 
- Hvordan laver vi en fælles opgørelsesmetode i forhold til vandsektorens klimapåvirkning?  

 
 
Politisk samtale med Signe Munk, SF som er klima, energi og forsyningsordfører og Katarina 
Ammitzbøll, medlem af klima, energi og forsyningsudvalget for de konservative. Derudover vil 
professor Brian Vad Mathiesen, Aalborg Universitet (TBC) give sit syn på, hvordan vandsektoren 
kan indgå i et CO2-neutralt energisystem.   
    
 
 
 
For mere info kontakt:  
 
Miriam Feilberg, DANVA, e-mail: mfe@danva.dk  eller tlf.: 2244 1452  
 
Jonas Fredsted Villadsen, Dansk Miljøteknologi, e-mail: jfv@danskmiljoteknologi.dk  eller tlf. 2714 1599 
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