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Grønbog: Fremtidens Vandsektor

Som afslutning på innovationsdøgnet,
blev der samlet op på de mange scenarier.
Resultaterne bliver nu samlet i
først en grønbog, og dernæst en
hvidbog, der skal bruges i det
videre arbejde med fremtidens
vandsektor. danskVAND vil
følge op på det i løbet af 2012.

Her ses gruppen 'kunder og kvalitet's bud på et
fremtidsscenarie, der ligeledes tager udgangspunkt
i et bæredygtigt kredsløb og styrket samspil mellem
de mange aktører.

Hvad har du fået ud af at deltage
i DANVAs innovationsdøgn?
Vibeke Plesner, akademiingeniør,
Naturstyrelsen:
- Det har været super inspirerende. Jeg holder meget af den arbejdsform, og det er spændende, at samarbejde på tværs af det felt, jeg
arbejder indenfor. At få lov til, at male med den store pensel, er meget spændende, i jeg glæder mig til at se opfølgningen på det. Fordi
det kun er DANVA, der står for at få samlet trådene, tror jeg heller
ikke, at det bare løber ud i sandet.

Lena Söderberg, adm.
direktør, Svenskt Vatten
- Jeg har oplevet, at forskellen på, hvad der er vigtigt i Sverige og
Danmark, er større end jeg forventede. Det beror måske på, at man
i Danmark er nået længere i processen med en professionalisering
af sektoren. I Sverige er vi stadig ved at få politikerne til at forstå,
hvad der skal til for at skabe en mere effektiv vandsektor. Jeg kan
tage meget med hjem herfra, også selvom vi i Sverige har andre udfordringerne end i Danmark.

Michael Fibiger, funktionschef,
Forsyningssekretariatet
- Det har været rigtig interessant at være med i dag. Jeg kom med
forventningen om, at det ville være meget anderledes. Men folk
tænker meget fremadrettet og positionerer sig ikke, som jeg havde
frygtet. Jeg synes, dagen har vist, at vi har meget til fælles, når vi
ser på fremtiden, og jeg har bestemt fået inspiration til, hvordan vi
kan arbejde videre med at sikre vandselskaberne, de optimale rammebetingelser.
danskvand 6/11
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1. Indledning
1.1 Formål
Den nuværende Vandsektorlov står over for en revision, som forventes at ske i 2013. For DANVA og vandselskaberne er det en stor milepæl, og nærværende grønbog om fremtidens vandsektor skal ses som en del
af DANVAs strategiske arbejde frem mod lovrevisionen.
Grønbogen om fremtiden vandsektor er således tænkt som ét af DANVAs bidrag til en objektiv og konstruktiv
debat og dialog om, hvilke veje fremtidens danske vandsektor kan bevæge sig ad.
Vi ønsker, at dialogen skal være åben og fordomsfri. Der er med andre ord lagt vægt på, at grønbogen kan
fremstå som upartisk. Vi håber derfor, at grønbogen kan være med til at inspirere, udfordre og provokere politikere, organisationer, vandselskaber og alle andre interessenter, som ønsker at deltage i dialogen om,
hvordan fremtidens vandsektor skal udformes.
For at belyse udgangspunktet for revisionen af Vandsektorloven tegner grønbogen et øjebliksbillede af den
danske vandsektor anno 2011. Samtidig kaster grønbogen et blik uden for Danmark og de nationale rammebetingelser og lovgivningsmæssige vilkår, som naturligvis optager vandbranchen. For ved at skitsere noget af det, der sker i andre landes vandsektorer, kan vi måske hente information og inspiration, som kan ende med at påvirke tilrettelæggelsen af fremtidens danske vandsektor.
Grønbogen søger at beskrive den danske vandsektors styrker, svagheder, udfordringer og udviklingspotentialer samt de væsentligste parametre, som har direkte eller indirekte indflydelse på vandsektoren og dens
rammevilkår.
Endelig tegnes konturerne af en række mulige scenarier for, hvordan den danske vandsektor kan se ud i
2050. Disse scenarier er fortrinsvist baseret på input fra DANVAs Innovationsdøgn, hvor deltagerne fik ’license to be wild’ i forhold til at udtænke konkrete scenarier for fremtidens vandsektor.

1.2 Baggrund og proces
Nærværende grønbog om fremtiden vandsektor er resultatet af en proces, som DANVA igangsatte i foråret
2011.
Vores tilgang til arbejdet har fra starten været at tænke ud af boksen og at se muligheder før barrierer og
begrænsninger. Derfor var udgangspunktet, at vi ville lade os inspirere af de innovative idéer og tiltag, som
findes herhjemme og i udlandet. Grønbogen bygger derfor på et større analysearbejde, der er foretaget august til oktober 2011. I den indledende research har vi kigget indad og forsøgt at dissekere den danske
vandsektor, men vi har også kigget nærmere på, hvordan vandsektoren er indrettet i landene omkring os.
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1.3 Grønbogens opbygning
Nærværende grønbog om Fremtidens Vandsektor er udarbejdet af Kragelund Kommunikation.
Overordnet set består grønbogen af seks dele:


Grønbogens indledende afsnit beskriver det overordnede formål med grønbogen, baggrund og proces for udarbejdelsen samt DANVAs rolle i forhold til Innovationsdøgnet og udarbejdelsen af grønbogen.



Det første indholdsafsnit ’Afsæt’ giver et faktuelt øjebliksbillede af, hvordan den danske og udenlandske vandsektor ser ud i 2011. Afsnittet er delt op i tre dele, som hver især indeholder en stor
mængde data og faktuelle informationer:

o
o
o

Vand i Danmark
Vand i Verden
Øvrig empiri

’Vand i Danmark’ giver et systematisk overblik over den danske vandsektors organisering og virke.
Afsnittet ’Vand i Verden’ giver spredte indblik i, hvordan vandsektorerne i andre lande er skruet
sammen. Fokus har her været at belyse holdninger, løsninger og afsæt, der afviger fra den danske
vandsektor. Under overskriften ’Øvrig empiri’ er samlet en gennemgang af en lang række underliggende parametre, som har indflydelse på eller påvirkes af vandsektorens rammevilkår. Sammen
med de foregående to faktuelle afsnit udgør disse parametre grønbogens empiriske fundament.


Grønbogens tredje del ’Styrker og svagheder i den danske vandsektor’ opsummerer en SWOTanalyse, som deltagerne på DANVAs innovationsdøgn foretog af den danske vandsektor. Afsnittet
belyser således deltagernes opfattelse af de styrker og svagheder, som findes i den danske vandsektor, samt de udfordringer og potentialer, som sektoren står over for.



Under overskriften ’Tematisk problematisering’ skitseres de syv overordnede temaer, som hver især
udgør et væsentligt aspekt af det samlede billede i diskussionen omkring fremtidens vandsektor. For
hvert af de syv temaer er beskrevet, hvilke problemstillinger og spørgsmål den danske vandsektor
nødvendigvis må forholde sig til. Indholdet i denne del af grønbogen tager afsæt i både deltagernes
diskussioner på Innovationsdøgnet og den empiriske afdækning af de parametre, som har indflydelse på den danske vandsektor nu og i fremtiden.



Endelig rummer grønbogen fire mulige fremtidsscenarier for vandsektoren i Danmark. Formålet med
disse scenarier er at skitsere et konkret afsæt for dialogen om, hvordan fremtidens danske vandsektor kan/skal se ud, samt hvilke rammevilkår og tiltag der er nødvendige, hvis disse ønsker skal realiseres. De fire fremtidsscenarier bygger på og sammenholder de scenarier, som deltagerne på DANVAs Innovationsdøgn formulerede og fremlagde.



Under referencer findes en liste over de kilder, der er refereret i grønbogen, samt henvisninger til en
mængde publikationer, hvor der kan hentes yderligere viden.

Grønbogen er bygget op således, at den kan læses kronologisk eller bruges som et opslagsværk.
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1.4 Resumé af fremtidsscenarier
Nedenfor er opsummeret de væsentligste punkter i de fire fremtidsscenarier, som hver tegner konturerne af,
hvordan fremtidens danske vandsektor kan se ud i 2050. De fire fremtidsscenarier er foldet ud i prosa i kapitel 7.
Den behovstilpassede lavprisforsyning
Den danske vandforsyning varetages i 2050 af ca. 100 forbrugerejede vandselskaber.
Vandselskabernes primære opgave er at forsyne kunderne med vand, som lever op til deres behov og krav,
til den lavest mulige pris.
Nationale krav dikterer, at minimum 50 procent af vandselskabernes bestyrelser skal bestå af kunderepræsentanter.
Vandselskaberne producerer og sælger vand af forskellig kvalitet til kunder med særlige behov.
Kunderne kan selv vælge, hvilken vandkvalitet de ønsker.
Grænseværdierne for drikkevandets indhold af pesticidrester er blevet lempeligere.
Drikkevand indvindes stadig fra den danske undergrund og gennemgår kun en minimal renseproces.
En række selskaber har udliciteret indvinding af industrivand fra forurenede boringer til private aktører, som
indvinder vand til eget forbrug uden om vandselskaberne.
Det er myndighedernes opgave at sikre miljøet. Vandselskaberne har ingen miljømæssige forpligtigelser.

Den klimatilpassede vandhåndtering
Den offentlige vandforsyning består af ca. 20 vandselskaber, som både forsyner danskerne med rent drikkevand og varetager regn- og spildevandshåndteringen.
Vandselskaberne har det overordnede ansvar for beskyttelse af den samlede vandressource.
Med vandselskaberne som bannerfører er indført yderst restriktive krav til landbrugets og industriens påvirkning af vandressourcen.
Massiv nedbør er en permanent men problemfri del af danskernes hverdag. Oversvømmelser og andre
regnbetingede problemer er yderst sjældne.
En national klimatilpasningsfond er oprettet, som kompenserer private og virksomheder i tilfælde af oversvømmelsesskader.
Kloaknettet er omlagt til separatsystemer, og et stort antal private borgere og virksomheder har installeret
LAR-løsninger.
Udnyttelse af regnvand betyder, at grundvandsindvindingen er reduceret med 70 procent siden år 2000.
Vandselskaberne har gode muligheder for at tjene penge på sideordnede aktiviteter såsom salg af og rådgivning om LAR-elementer, energiproduktion og konsulentydelser.
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Et dansk vandeventyr – eksport af ”Danish Water”
Den danske vandsektor er fuldt ud liberaliseret og fungerer nu på kommercielle vilkår.
Forsyningsopgaven varetages fortrinsvist af en række kommercielle selskaber, hvoraf det største, Scandinavian Water, servicerer ca. 10. mio. kunder i Danmark, Norge og Sverige.
Foruden de kommercielle selskaber findes et antal mindre, forbrugerejede vandforsyninger, der drives som
andelsselskaber.
Alle selskaber skal overholde det nationale prisloft. Vandprisen er derfor identisk i hele landet.
Muligheden for at realisere profit er selskabernes primære incitament til at udvikle og effektivisere driften.
Vandprisen på 10 kr. pr. m3 er en af Europas laveste.
Spildevand takseres separat, idet en del kunder har installeret decentrale renseanlæg, så de selv kan rense
og gencirkulere vandet op til 100 gange, inden det ledes til de offentlige renseanlæg.
Vand opfattes generelt som en værdifuld ressource. Regnvand bruges blandt andet til rekreative og almennyttige formål. Overskudsvand eksporteres som ’kvantivand’ til vandfattige egne.
Vandeksport er en profitabel forretning, som varetages af vandselskabernes fælles eksportselskab.
Danish Water opfattes som et kvalitetsstempel, og salget af kvalitetsvand på flaske er et stort forretningsområde for vandselskaberne.

Danmark som førende udvikler af grønne vandløsninger
Vandforsyningen i Danmark varetages af tre forsyningsselskaber: Østforsyningen, Forsyning Jylland og Fyns
Forsyning.
En overordnet vision for udviklingen af den danske vandsektor blev vedtaget i 2015. Visionen medførte en
række tiltag, som i 2050 betyder, at eksport af grønne vandløsninger er Danmarks mest værdifulde eksportfelt.
I samarbejde med blandt andet DTU har forsyningsselskaberne udviklet en række nye helhedsorienterede
og bæredygtige vandløsninger. Vandselskaberne fungerer som udstillingsvindue for de nye vandløsninger.
Det er den interne konkurrence virksomhederne og forsyningerne imellem, som driver udviklingen af nye
teknologier og løsninger.
En stor del af finansieringen kommer fra danske og udenlandske pensionskasser, som investerer kraftigt i
både forsyningsselskaber og private virksomheder.
De nye teknologier er yderst energieffektive og har reduceret vandsektorens energiforbrug markant.
Et teknologisk gennembrud har gjort det muligt at rense vand så effektivt, at stort set alle former for vand kan
renses til drikkevandskvalitet.
Kunderne bekymrer sig ikke om, hvor vandet stammer fra. Forsyningssikkerhed og 100 procent rent vand er
kundernes primære krav.
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1.5 Definitioner
Nedenstående overordnede definitioner udgør den terminologiske ramme om formuleringerne i nærværende
grønbog.
Vandforsyningsaktiviteter
Indvinding, behandling, transport eller levering af drikkevand mod betaling.

Spildevandsforsyningsaktiviteter
Transport, behandling eller afledning af spildevand mod betaling.

Vandsektoren
Ved begrebet ’vandsektoren’ forstås de dele af det danske samfund, der direkte påvirker vandkredsløbet.
Det er:


Vandselskaber, dvs. organisationer af forskellig størrelse, der varetager vand- og/eller spildevandsforsyningsaktiviteter som hovedaktivitet.



Kunder, dvs. personer, private virksomheder og offentlige institutioner, der aftager produkter og services fra vandselskaberne.



Offentlige institutioner samt private virksomheder og personer, der selv indvinder vand og/eller afleder spildevand.



Statslige og lokale myndigheder.

Leverandører til vandsektoren
Leverandører til vandsektoren er organisationer, der leverer forskellige former for produkter (pumper, rør
mv.) og services (rådgivning mv.) til vandsektoren.

9

2. Vand i Danmark
På de følgende sider gives et overblik over den danske vandsektor, som den tager sig ud i efteråret 2011.
Talmateriale og statistikker er indhentet og kvalificeret gennem DANVA. En liste over refererede kilder og
henvisninger til publikationer, hvor yderligere viden kan hentes, findes bagerst i denne publikation.

2.1 Vandindvinding
I Danmark bruger vi i gennemsnit knap 1 mia. m3 vand årligt, heraf udgør forbruget af drikkevand ca. 400
mio. m3. Ikke mindre end 99 procent af vandet hentes direkte fra grundvandet og kan anvendes næsten
uden behandling. Da grundvandet dels er filtreret naturligt, dels har ligget lagret i undergrunden i mindst 20
år, før det pumpes op til overfladen, behøver det typisk kun at blive iltet og renset for okker i en simpel filtreringsproces, inden det ledes ud til forbrugerne. I andre lande er en stor del af drikkevandsforsyningen baseret på overfladevand fra søer, kanaler mm., hvilket stiller store krav til rensning og behandling.
Kvaliteten af det grundvand, som i dag udnyttes til vandforsyning i Danmark, er generelt god. Det danske
drikkevand er dog mere sårbart end vand i andre lande – primært fordi der er bred enighed om, at vandforsyningen i Danmark skal baseres på rent grundvand. Det betyder nemlig, at der ikke tilsættes klor eller andre
stoffer for at desinficere grundvandet.
Den meget begrænsede vandbehandling i Danmark gør vandforsyningerne meget følsomme over for forurening af grundvandet med for eksempel pesticider, organiske opløsningsmidler eller sygdomsfremkaldende
mikroorganismer. Udsigten til voldsommere regnhændelser som følge af klimaændringer kan desuden øge
risikoen for forurening af indvindingsboringerne med risiko for forringelse af vandkvaliteten.

2.2 Spildevandsrensning
I Danmark er hovedparten af ejendommene kloakerede, og i 2005 var 90 procent af danske ejendomme tilknyttet et kloaksystem. Kloaksystemet transporterer spildevandet fra kilden, dvs. bebyggelser og afvandede
arealer, til et renseanlæg og kan være udformet som et fællessystem eller et separatsystem. I fællessystemet afledes spildevand og regnvand i et fælles ledningssystem, mens et separatsystem er udført som to adskilte ledningssystemer; et for spildevand og et for regnvand. I separatsystemet ledes spildevandet til renseanlægget, mens regnvandet ledes direkte til vandområdet – typisk gennem bassiner og sandfang/olieudskiller.
På renseanlægget fjernes de næringssalte, tungmetaller og organiske stoffer, som findes i spildevandet, inden vandet ledes tilbage i naturen. Rensningen foregår ved, at spildevandets indhold af forurenende stoffer
reduceres ved hjælp af mikrobiologiske og kemiske processer. Endvidere fjernes sand og faste dele fra spildevandet. Slammet, opstår som følge af disse processer, afvandes og bortskaffes enten ved forbrænding,
ved deponering på losseplads, eller det anvendes som jordforbedringsmiddel i landbruget. Enkelte renseanlæg inden for de kloakerede områder er nedsivningsanlæg, dvs. at spildevandet siver gennem jorden til
grundvandet.
Uden for de kloakerede områder findes industrielle egenudledere med eget renseanlæg og egen udledning
samt ejendomme i det åbne land med eget spildevandsanlæg og udledning eller nedsivning.
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Spildevand kan opdeles i tre grupper:


Husspildevand



Industrispildevand



Overfladevand

Husspildevand er spildevand fra husholdninger, institutioner, kontorbyggerier og andre bebyggelser, hvor der
blot afledes sanitetsspildevand, dvs. spildevand fra toiletter, køkken og bad.
Industrispildevand er spildevand, hvor der fra produktionen tilføres stoffer, som giver spildevandet en anderledes sammensætning end husspildevandets. Det skyldes, at der er tilført stoffer, som ikke findes i husspildevand, eller at stofferne findes i mere koncentreret form.
Overfladevand er vand fra tage og afvandede arealer som veje, parkeringspladser og andre befæstede arealer, hvorfra vandet ikke kan trænge ned i jorden.
Alle de ovennævnte typer vand er i Miljøbeskyttelseslovens forstand spildevand, men i relation til kloaksystemer anvendes normalt betegnelserne spildevand (for husspildevand og industrispildevand) og regnvand
(for overfladevand). Hertil kommer en ikke uanselig mængde vand, som siver ind i kloaknettet fra den
omgivende jord – kaldet indsivning. Den samlede mængde spildevand, som renseanlæggene modtager, betegnes tilløbsvandmængden.
På baggrund af DANVAs Benchmarking 2010 anslås det, at gennemsnitlig 58,3 procent af tilløbsvandmængden på landsplan kan tilskrives indsivning og regnvand. Men omfanget varierer stærkt, idet enkelte
selskaber opgør hele 75 procent af tilløbsvandmængden som indsivning eller regnvand.
Resultatet fremkommer ved at sammenligne tilløbsvandmængden til renseanlæggene med vandforbruget i
renseanlæggenes opland. Forskellen mellem de to tal er den mængde vand, der kan tilskrives nedbør og
indsivning til ledningsnettet. Mængden af regnvand og indsivning afhænger af årsnedbøren og varierer dermed fra år til år. Figur 1 viser den gennemsnitlige del af tilløbsvandmængden, som kan tilskrives indsivning
og regnvand over en årrække.
Figur 1: Gennemsnitlig andel af tilløbsvandmængden som kan tilskrives regnvand og indsivning.
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Kilde: DANVA Benchmarking 2010.
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Ledningssystemer og renseanlæg anlægges, så de kan aflede og behandle betydelige, men ikke ubegrænsede mængder regnvand. Under ekstreme forhold såsom skybrud og lignende kan der således ske overløb,
som kan føre til, at urenset spildevand ledes ud i naturen. Risikoen for overløb kan imidlertid mindskes ved
at separatkloakere, opdimensionere det eksisterende fællessystem eller etablere Lokal Afledning af Regnvand (LAR).
Begrebet LAR dækker over et princip for håndtering af regnvand, hvor de traditionelle lukkede kloaksystemer
suppleres med eller erstattes af forskellige teknikker, som gør det muligt at aflede eller håndtere regnvandet
lokalt. LAR er primært baseret på forsinkelse og nedsivning. Ved design af LAR-løsninger har man ud over
forsinkelses- og nedsivningselementer brug for elementer til transport af vandet, og i nogle tilfælde desuden
særlige elementer til rensning af vandet.
Foruden regnvand og indsivning udgøres tilløbsvandmængden af husspildevand og industrispildevand.
Mængden af industrispildevand afhænger selvklart af antallet og arten af erhvervs- og industrivirksomheder i
forsyningsområdet og varierer dermed meget forsyningerne imellem. Den eksakte fordeling mellem spildevand fra almindelige husholdninger og fra industri og erhverv kendes ikke, men DANVA vurderer, at gennemsnitlig 70 procent af spildevandet stammer fra almindelige husholdninger, mens 30 procent stammer fra
erhverv og industri.

2.3 Den danske vandsektor
Forsyningsdelen af den danske vandsektor er i høj grad karakteriseret ved en meget decentral struktur og et
stort spænd fra meget store til helt små enheder. Dette skyldes naturgivne og strukturelle forhold samt en
historisk tradition specielt i landdistrikterne for etablering af lokale fællesskaber.
Antallet af vandforsyninger har været støt faldende i perioden 1980-2005. I gennemsnit er der i denne periode nedlagt 52 vandforsyninger om året, jf. figur 2. Udviklingen skyldes primært, at mange af de mindre forsyninger er blevet lagt sammen. Denne tendens er med stor sandsynlighed fortsat efter 2005.
I 2005 var der således registreret 2.622 vandforsyninger i Danmark, heraf 2.464 private og 158 kommunalt
ejede. Hertil kommer de små, ikke-almene vandforsyninger. Dem var der i 2003 ca. 71.000 af. Ca. 50.000 af
disse anlæg er brønde eller boringer, der forsyner færre end 10 ejendomme med drikkevand, mens de resterende ca. 20.000 anlæg bruges til at indvinde vand til andre formål end drikkevand (vanding, vask m.v.).
Endelig anslås det, at der i 2003 fandtes knap 1.300 større enkeltindvindingsanlæg, der indvinder vand af
drikkevandskvalitet til brug i industri og til institutionsformål.
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Figur 2: Ud
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Antallet af ansatte i danske vandselskaber er ikke officielt opgjort. DANVAs overslag er imidlertid, at vandselskaberne direkte beskæftiger et sted mellem 4.000 og 4.500 medarbejdere.

2.4 Værdien af de danske vandselskaber
Ved fastsættelsen af prislofterne for 2011 har Forsyningssekretariatet opgjort værdien af vandselskabernes
aktiver på baggrund af selskabernes åbningsbalance. De 325 vandforsyningsselskaber, som er omfattet af
prisloftsreguleringen, har en samlet reguleringsmæssig værdi på 39 mia. kr. og en gennemsnitlig værdi på
ca. 175 mio. kr. Spildevandsselskaberne har en samlet værdi på 179 mia. kr. I gennemsnit er værdien af
hvert spildevandsselskab ca. 1,7 mia. kr. Den samlede værdi af vandselskaber omfattet af Vandsektorloven
er opgjort til 218 mia. kr.

2.5 Leverandører til vandsektoren
Leverandører til vandsektoren er organisationer, der leverer forskellige former for produkter (pumper, rør
mv.) og services (rådgivning mv.) til vandsektoren. Eksempler på leverandører er:
Private virksomheder
I 2008 var der i Danmark ca. 200 private virksomheder, som beskæftigede sig med vandteknologi. Tilsammen beskæftigede disse virksomheder ca. 35.000 medarbejdere. Samme år havde virksomhederne en samlet omsætning på ca. 30 mia. kr., hvoraf eksport udgjorde ca. halvdelen. Foruden teknologileverandørerne
opfattes konsulent- og rådgivningsvirksomheder som leverandører til vandsektoren.
Danish Water Forum
Danish Water Forum (DWF) har siden 2003 repræsenteret en bred vifte af aktører fra den danske vandbranche. Medlemmerne tæller blandt andet vandselskaber, konsulenter, statslige myndigheder, NGO’er,
videninstitutioner og private virksomheder. Formålet med organisationen er at styrke samarbejdet i den danske vandbranche samt at fremme eksporten af innovative, danske vandløsninger ved at styrke synligheden
af dansk vandekspertise og understøtte den danske vandbranches rolle på den internationale scene.
Foreningen af Vandværker i Danmark
Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) er en sammenslutning af forbrugerejede vandforsyninger i form
af andelsselskaber eller interessentskaber. 2.089 af de ca. 2.400 private vandværker i Danmark er medlem
af FVD. Foreningen varetager som interesseorganisation medlemmernes interesser over for Folketinget og
diverse myndigheder.
DANVA - Dansk Vand- og Spildevandsforening
DANVA er den førende brancheorganisation for danske vand- og spildevandsforsyninger. Foreningen er en
selvstændig, nonprofit organisation, finansieret af medlemmerne og ved indtægtsdækket virksomhed. DANVAs erklærede mål er at varetage medlemmernes og den øvrige danske vandsektors interesser med henblik
på at fremme en stabil og effektiv vand- og spildevandsforsyning.
Det kan diskuteres, hvorvidt brancheforeninger som DANVA og FVD også udgør en del af vandsektoren, da
foreningernes primære medlemmer er forsyninger.
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2.6 Van
ndprisen i Danmark
Prisen for vand er samm
mensat af et miks af forskkellige takste
er. Prissætnin
ngsmodeller og dermed den
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g til forsyning
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nd og spildevvand, mens andre
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kun afrregner efter vandforbrug, jf. tabel 1.
Typisk består den årlige
e vandpris af fem elemen
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Kub
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Fasst bidrag til sp
pildevand



Kub
bikmeterpris på spildevan
nd



Afgifter og mom
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mer i særlige tilfælde bidra
ag såsom:
Hertil komm


ægsbidrag
Anlæ



Tilsslutningsbidra
ag



Sæ
ærbidrag for afledning
a
af særligt
s
forure
enet spildeva
and

p
r.
Tabel 1: Ekksempel på prisstrukturer

Kilde: DANV
VA, 2009

pler ud fra ovenstående
o
e struktur:
Priseksemp
Husstand m
med årligt forb
brug på 50 m3 vand:
Aalborg Kom
mmune

i alt: 2.467,5
50 kr. - pr. m3 : 49,35 kr.

Lyngby-Taa
arbæk Komm
mune i alt: 1.6
609,50 kr. - p
pr. m3: 32,19
9 kr.
Odense Van
ndselskab A/S
A/

i alt: 1.6
687,50 kr. - p
pr. m3: 33,75
5 kr.
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Husstand med årligt forbrug på 170 m3 vand:
Aalborg Kommune i alt: 5.509,50 kr. - pr. m3: 32,41 kr.
Lyngby-Taarbæk Kommune i alt: 5.472,30 kr. - pr. m3: 32,19 kr.
Odense Vandselskab A/S

i alt: 4.585,50 kr. - pr. m3: 26,97 kr.

Spildevandsbidrag omfatter udgifter til drift og vedligehold, renovering og udbygning af kloakker, rensning og
udledning af renset vand. I 2009 udgjorde spildevandsbidrag 48 procent af den samlede gennemsnitlige
vandpris. Bidrag til vand dækker udgifter til grundvandsbeskyttelse, indvinding, behandling og distribution af
rent vand. I 2009 udgjorde vandbidraget 22 procent af den samlede vandpris. De sidste 30 procent af vandprisen udgøres af moms og afgifter til staten.

2.7 Gennemsnitlig betaling til vand og spildevand
Den kundeoplevede gennemsnitspris er en samlet pris, som dækker både udgifter til vand og spildevand
samt moms og diverse grønne afgifter. I 2010 var den kundeoplevede gennemsnitspris på vand i Danmark
53,23 kr. pr. m3 for en gennemsnitsfamilie på 2.15 personer med et årsforbrug på 86 m3 vand, ifølge DANVAs Benchmarking (DANVA 2011). Det svarer til 5,3 øre pr. liter vand – leveret, afledt og renset. Der er
imidlertid store forskelle i de konkrete priser vandselskaberne imellem, hvorfor vandprisen for den enkelte
kunde afhænger af, hvilken forsyning kunden er tilknyttet.
For eksempel betalte en kunde bosat i Horsens i 2010 samlet set 5.998 kr. for vand og afledning af spildevand, mens en kunde i Nakskov samme år betalte 13.182 kr. Begge husstande havde et forbrug på 170 m3.
De store prisforskelle skyldes at der er store forskelle i vandselskabernes drifts- og anlægsomkostninger.
Dette illustreres eksempelvis ved, at driftsomkostningerne i nogle vandforsyningsselskaber er under 2 kr. pr.
m3 leveret vand og i andre selskaber mere end 10 kr. pr. m3 leveret vand. Forskellene skyldes blandt andet
anlæggenes varierende vedligeholdelsesbehov, samt at det er billigere at forsyne tætbefolkede områder og
vandforbrugende industri end små forbrugere som for eksempel sommerhuse. Geologiske forhold gør det
ligeledes dyrere at indvinde vand nogle steder end andre, ligesom forurening af vandressourcen betyder, at
der nogle steder må investeres i nye indvindingsboringer. Derudover påvirker vandselskabernes forskellige
investeringspolitikker også vandprisen. Nogle selskaber investerer i nye kloaksystemer for at imødekomme
klimaændringerne, mens andre selskaber bruger mange ressourcer på grundvandsbeskyttelse.
I 2010 brugte de danske drikkevandsforsyninger i gennemsnit 7,73 kr. på drift og vedligehold, mens de investerede 4,03 kr. pr. m3 solgt vand. Spildevandsforsyningerne brugte i 2010 i gennemsnit 12,59 kr. på drift og
vedligehold, mens de investerede 14,11 kr. pr. m3 solgt vand.
Ifølge OECD-rapporten Pricing Water Ressources and Water Sanitation Services, som er baseret på en undersøgelse gennemført i 2007-2008, er de kundeoplevede vand- og spildevandspriser i Danmark højere end
priserne i andre europæiske lande. Hvis man undlader at indregne moms i priserne, er Skotland dog det dyreste land, jf. figur 4. Det fremgår også af OECD-rapporten, at en af forklaringerne på de relativt høje danske
priser er, at Danmark har truffet et politisk valg om i videst muligt omfang at inkludere omkostningerne ved
vand- og spildevandsydelser i priserne for ydelserne.
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2.8 Pris
sudvikliing 2000-2009
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å prisudvikling
g i perioden 2000-2009, står det klartt, at den kundeoplevede gennemsnits
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ndet selskabssdannelser, øget
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fokus
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a beregne prrisstigningerne på, hvilpå kloaknetttenes tilstand og klimatilp
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get på baggrund af figure
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Forsyningsssekretariatet.
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dning af spilddevand for en gennemI perioden 2
snitlig hussttand steget med
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Grunden til,, at den årlige
e vandpris pr. m3 i period
den 2000-20
010 er stegett markant meere (figur 5) end
e den årlige vandpris pr. husstan
nd (figur 6), er,
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Figur 5: Prisudvikling på

Kilde: Forsyyningssekreta
ariatet, 2010
0

18
8

Figur 6: Hu
usstandenes udgift til vand og spildevvand 2000-20
009 (i 2009-p
priser og sam
mlet udgift i årets
å
priser).

Kilde: Forsyyningssekreta
ariatet, 2010
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Forsyningsssekretariatetss modeller baserer sig på
å nedenstående udregnin
nger:
”I 2001 kosttede det i gennemsnit 23
3,17 kr. pr. hu
usholdning at
a forbruge én
n m3 vand ogg få afledt én
n m3 spilde3
vand. En hu
usstand brug
gte i gennems
snit 120 m vvand om året i 2001. I altt skulle en huusholdning derfor
d
i 2001
i gennemsn
nit betale 2.78
81 kr. for sit vandforbrug og afledning
g af spildevand.
I 2009 koste
ede det i gen
nnemsnit 34,80 kr. at forb
bruge én m3 vand og få afledt
a
én m3 sspildevand. Det
D er en
stigning på ca. 50 proce
ent i forhold til prisen i 200
01. En husho
oldning med samme forbbrug som i 20
001 (120
m3) skulle i 2009 altså betale
b
godt 4.100 kr. om å
året for vand
d eller afledning af spildevvand” (Forsy
yningssekretariatet, 201
10).

2.9 Sæ
ærbidrag
g for sæ
ærligt forrurenet spildev
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ervsliv, for de
erved at sikre
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kommunen. Med til billedet hører dog også, at der i en række kommuner ikke findes virksomheder, der udleder særligt forurenet spildevand.
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3. Vand i verden
3.1 Den europæiske vandsektor
Forsyningernes ejerforhold, konkurrencevilkår og organisering varierer meget i de europæiske lande, som
Danmark normalt sammenligner sig med:


I Sverige og Holland er vandselskaberne offentligt ejede.



I Frankrig er drift og vedligeholdelse udliciteret til private selskaber, mens infrastruktur og andre
værdier er offentligt ejet. De firmaer, som varetager driften af en forsyning på vegne af en myndighed, er med andre ord kommercielle firmaer.
I Tyskland og Italien er ejerskabet delt mellem offentlige og private aktører.




England og Wales har som nogle af de få lande i verden privatiseret forsyningerne fuldstændigt. Det
vil sige, at ejerskab og drift ligger i privat regi.

Tabel 2: Institutionelle forhold i udvalgte lande.
Land

Ejerskab

Ledelse

Økonomisk myndighed

Miljø-myndighed

Danmark

offentlig/privat

offentlig/privat

kommunal/central

kommunal/central

Frankrig

offentlig

offentlig/privat

kommunal

central

Holland

offentlig

offentlig/privat

central/ regional

central/regional

England & Wales

privat

privat

uafhængig

uafhængig

Kilde: Naturstyrelsen, sekretariatet, 2004. Tilvirket på baggrund af OECD-rapporten Improving Water Management: Recent OECD Experience (2003).
I kategorien Ejerskab dækker betegnelsen ’privat’ over en række forskellige kategorier af selskaber, som i
større eller mindre omfang driver eller ejer forsyningerne. I Danmark udgøres de private vandforsyninger helt
overvejende af mindre, forbrugerstyrede vandværker ejet af en kreds af andelshavere eller lignende.
I Finland og en række andre lande er der, i modsætning til i Danmark mulighed for, at ejeren af forsyningen
kan få forrentet den egenkapital, der ligger i selskabet.

3.2 Prisregulering og kvalitetskrav i Europa
I England og Skotland er to uafhængige økonomiske instanser ansvarlige for at fastsætte maksimumprisen
for forsyningernes ydelser, mens miljø- og sundhedsmyndighederne fastsætter krav og standarder for kvalitet og service. Maksimumprisen fastsættes på baggrund af forsyningernes investeringsplaner og regulators
krav om effektiv drift. Konkret udmelder OFWAT, regulatoren for England og Wales, og WICS, regulatoren
for Skotland, prislofterne og godkender vandpriserne i forhold til, om disse overholder prislofterne og giver en
rimelig byrdefordeling mellem kunderne.
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Figur 9: Va
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Partnerskabet baserer sig desuden på to nøgleprincipper:


En multidisciplinær tilgang, som foreskriver,at alle relevante discipliner må arbejde tæt sammen for
at imødegå de vandbetingede udfordringer.



En multiinteressent tilgang, som foreskriver, at alle relevante interessenter og eksisterende initiativer
nødvendigvis må inddrages. Særlig opmærksomhed bør i den forbindelse rettes mod at sikre passende inddragelse af erhvervsliv, industri, SMV’er og andre private aktører.

Projektet er stadig i sin spæde start, men forventningen er, at det endelig forslag kan præsenteres i EuropaKommissionen i juni 2012. Hvis forslaget godkendes af Kommissionen og Europa-Parlamentet, kan initiativerne operationaliseres primo 2013.

3.6 Skotland som Hydro Nation
I Skotland præsenterede regeringen i 2010 sin vision om Skotland som en ’Hydro Nation’. Visionen er en del
af regeringens overordnede strategi for udviklingen af en skotsk lavemissionsøkonomi (Low Carbon Economy).
I rapporten Building a Hydro Nation - A Consultation beskrives den skotske regerings vision (oversat): "En
Hydro Nation er en nation, der anerkender, at fornuftig forvaltning af nationens vandressource er afgørende
for dens fremtidige succes. (…) En Hydro Nation administrerer sit vand for at understøtte nationens økonomi, forbedre dets samfund, beskytte sine omgivelser og bidrage til nationens internationale forpligtelser. (…)
Når vi beskæftiger os med vand og tilknyttede spørgsmål som klimaændringer, handel og humanitær bistand, er alt andet end et internationalt synspunkt imod hensigten. Derfor er visionen for, hvordan befolkningen i Skotland vælger at udvikle deres vandressourcer, og hvordan Scottish Water kan understøtte dette,
baseret på den forudsætning, at vi må opføre os som ansvarlige globale borgere. (…) Økonomien i vand er
et område i udvikling. (…) Gevinsten er den langsigtede beskyttelse af vores eget miljø og chancen for at
blive en førende aktør i en global sektor af potentiel stor økonomisk værd og helt sikkert af etisk betydning.
Udvikling af en Hydro Nation vil engagere mange dele af Skotlands økonomi og samfund. En central aktør er
det offentligt ejede vandselskab Scottish Water. Regeringen mener, at Scottish Water bør have en ledende
rolle i denne proces. Denne rapport undersøger derfor, hvordan den videre udvikling af Scottish Water og
selskabets funktioner kan sikre, at denne position opnås i og med, at dette er et vigtigt første skridt i udviklingen af en Hydro Nation” (The Scottish Government 2010).
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I den seneste rapport fra GEUS konkluderes desuden, at det overordnet set ser ud til at gå den rigtige vej
med hensyn til at nedbringe nitratindholdet i grundvandet, idet undersøgelser viser, at nitratindholdet i det
yngste grundvand er faldende. Denne udvikling skyldes sandsynligvis en række handlingsplaner, som er
vedtaget for at mindske pesticid- og kvælstofudvaskningen til vandmiljø og grundvand. Dog kan der flere
steder fortsat konstateres stigninger i nitratindholdet, også i det helt unge grundvand dannet efter vandmiljøplanernes ikrafttræden.

4.3 Kvalitetskontrol
Fra tid til anden opstår der situationer, hvor det er nødvendigt at koge vandet, fordi der er fundet bakterier i
drikkevandet. Dette er de senere år sket i Køge (2007), Tune (2009) og København (2011). Ingen danskere
er omkommet som følge af forurenet drikkevand i nyere tid, men vurderingen er, at et par hundrede årligt bliver syge af vandet med opkastning, mavepine eller diarré. Ødelagte spildevandsledninger er den hyppigste
årsag til drikkevandsforurening, men forureninger kan også opstå ved tilløb af forurenet vand til drikkevandsreservoir i forbindelse med kraftige regnskyl.
Det pålægger kommunalbestyrelsen i de enkelte kommuner at føre tilsyn med vandforsynings- og renseanlæg. Kommunalbestyrelsen træffer imidlertid selv beslutning om hyppigheden af det tekniske tilsyn, hvorfor
frekvensen af udført tilsyn varierer fra vandforsyning til vandforsyning. Uanset hyppigheden af det tekniske
tilsyn kan en vandforsyning vanskeligt sikre sig helt imod, at der sker en forurening af drikkevandet, som kan
gøre kunderne utrygge eller i værste fald syge. Derfor er det helt centralt, at den lovpligtige kontrol og vandforsyningernes egenkontrol af vandkvaliteten er så effektiv, at mikrobiologiske forureninger af drikkevandet
opdages så hurtigt som muligt, så risikoen for, at bakterierne når frem til kundernes vandhaner, minimeres.
Ifølge dansk og europæisk lovgivning skal drikkevandet kontrolleres for forurening i forhold til, hvor meget
der pumpes op, og ikke i forhold til bestemte tidsintervaller. Det betyder, at der er stor variation i hyppigheden af tests og stikprøvekontroller vandselskaberne imellem. Den enkelte vandforsyning afgør selv omfanget
og hyppigheden af egenkontrol. En analyse af data fra de større vandforsyninger, som deltog i DANVAs
benchmarking i 2006, viser, at omfanget af kvalitetskontrol af drikkevandet ud over den lovpligtige kontrol varierer fra nul op til 25 gange lovkravet. 90 procent af de deltagende vandforsyninger foretager egenkontrol.
Heraf foretager hovedparten to til tre gange så mange kontrolprøver som påkrævet, mens ca. 25 procent udfører mere end tre gange så mange kontrolprøver som påkrævet.
Københavns Energi tager dagligt vandprøver fra alle vandværker og vandbeholdere samt stikprøver fra
vandhaner over hele byen. Andre steder i landet med mindre og mellemstore vandselskaber er det sværere
at opdage forurening, da vandet her ikke kontrolleres for colibakterier dagligt, men typisk med ugers eller
måneders mellemrum. De mindre frekvente prøver indebærer, at forurening af vandet ofte først kan opdages
efter lang tid, enten når der endeligt foreligger et analyseresultat, eller når folk er blevet syge i mistænkeligt
stort antal, og andre kilder til sygdommen er udelukket. Det sker heldigvis kun relativt sjældent, at forureningshændelser opdages ved øget sygdomsudbrud, og de direkte sundhedsmæssige konsekvenser af forureningerne vurderes af Sundhedsstyrelsen at være relativt begrænsede. Der findes dog kun begrænset konkret viden om dette.
Som led i implementeringen af EU’s drikkevandsdirektiv har der siden 2001 været krav om, at vandforsyningerne en gang årligt skal offentliggøre en generel beskrivelse af drikkevandets kvalitet og oplyse om eventuelle overskridelser af kvalitetskravene. Vandsektoren oplever dog ligesom andre sektorer generelt stigende
forventninger om og krav til dokumentation af kvalitet og processer i form af kvalitetsstyringssystemer. En del
vandforsyninger har etableret kvalitetsstyringssystemer med udgangspunkt i DANVAs system Dokumenteret
Drikkevandssikkerhed (DDS). DDS er baseret på principperne i kvalitetssystemet Hazard Analysis & Critical
Control Point (HACCP), som anvendes i den farmaceutiske industri og levnedsmiddelindustrien. Gennem
systemet sikres dokumentation for, at forsyningerne overholder en beskrevet kvalitetspolitik, herunder myn-
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dighedskrav; at forsyningerne har fokus på de områder i forsyningen, hvor der er risiko for, at drikkevandets
kvalitet kan blive forringet; og at der er etableret et fungerende ledelsessystem med krav til, hvordan kvaliteten opretholdes og om nødvendigt genetableres. I Sundhedsstyrelsens og Naturstyrelsens redegørelse over
forureningshændelser i 2010 står: ”Det er relevant, at såvel små som store vandforsyningsanlæg fortsat
iværksætter nye tiltag for at minimere risikoen for forureningshændelser. En mulighed kunne fx være indførelse af ledelsessystemer” (Sundhedsstyrelsen og Naturstyrelsen 2010: 13).
Det kan diskuteres, om den lovpligtige kontrol er tilstrækkelig, eller om vandselskaberne bør udføre hyppigere driftskontrol af den mikrobiologiske vandkvalitet, end lovgivningen kræver. I den forbindelse udtaler Erik
Arvin, professor ved Institut for Miljø og Vandteknologi på DTU: "Lovgivningen er uambitiøs, for ideelt set
burde man måle hver dag, som man gør i København. De små og mellemstore vandforsyninger bør i det
mindste måle en gang om ugen. Men hvis man i de små byer følger lovgivningen, så bliver det kun til få målinger om året." Erik Arvin, der selv sidder i en vandværksbestyrelse, peger desuden på, at kvalitet burde
komme før prishensynet: ”Den ustandselige fokus på pris, og at Konkurrencestyrelsen skal holde prisen nede, er dybt ulykkelig. Kvalitet burde komme foran, for kunderne vil gerne betale for det.” (Erik Arvin, citeret i
Ingeniøren 17. september 2010).
I DANVAs vandforsyningskomité er der generel enighed om, at vandselskaberne bør udføre hyppigere kontrol af drikkevandet, end lovgivningen kræver. DANVA mener dog, at en øget analysehyppighed bør baseres
på konkrete risikovurderinger, så de ekstra analyser placeres der, hvor de skaber mest værdi, hvilket afhænger helt af den enkelte vandforsynings struktur og kompleksitet. Samtidig afviser vandforsyningskomitéen, at
flere analyser af det leverede vand i sig selv skaber større sikkerhed.
"Vi går ind for flere målrettede analyser, men ikke en snæver drøftelse af en øget lovpligtig kontrol, hvor der
alene fokuseres på flere analyser af det leverede vand", siger Bo Lindhardt, formand for DANVAs vandforsyningskomité.

4.4 Kontrol af rentvandstanke
I 2010 pegede avisen Ingeniøren i en række artikler på, at manglende professionalisme på mange vandværker kompromitterer kvaliteten af det danske drikkevand. Forud for artiklerne havde Ingeniøren kontaktet 208
af landets cirka 2.500 vandværker og spurgt dem, hvornår de sidst havde inspiceret deres rentvandstanke det vil sige gennemgået tanken for revner, hvor for eksempel snegle, bænkebidere og trærødder kan trænge
ind og kompromittere vandkvaliteten. 15 procent svarede, at de aldrig havde inspiceret tanken eller ikke vidste, hvornår den sidst var blevet inspiceret. Som svar på tiltalen udtalte formanden for et af de vandværker,
som aldrig havde inspiceret deres rentvandstank, at fordi der aldrig havde været problemer med vandet, har
man ikke set nogen grund til at inspicere tanken.
DANVAs Vandforsyningskomité har i 2011 formuleret en række anbefalinger vedrørende inspektion af rentvandstanke, herunder at:



Vandselskaberne bør udarbejde en plan for hyppighed af inspektion og vedligehold af rentvandstanke.
Vandselskaberne skal fastlægge hyppigheden for inspektion ud fra en konkret risikovurdering. Som
tommelfingerregel anbefales inspektion hver femte år.

4.5 Mikrobiologisk forurening
Antallet af mikrobiologiske forureningstilfælde er steget over en årrække, men har ligget stabilt de senere år.
Erfaringsopsamlingen indikerer, at fejl og mangler i relation til indretning og drift af vandforsyningsanlæg typisk er årsag til mikrobiologiske forureninger. Specielt rentvandstanke er ofte involveret i forureningshændel-
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ser. Vedligeholdelsesarbejder på vandforsyningerne synes også i visse tilfælde at have udløst en forurening
af anlægget. Ydermere viser erfaringerne, at mikrobiologiske forureninger af drikkevandet typisk sker i sensommeren og i efteråret og ofte i forbindelse med større regnmængder, som kan forårsage oversvømmelser
og overløb af spildevandsbassiner, hvilket øger risikoen for indsivning af overfladevand i vandforsyningen.
Sundhedsstyrelsen (Embedslægerne) var i perioden medio 2006 til ultimo 2007 involveret i 122 forureningssager vedrørende almene vandforsyninger. Langt hovedparten af de 122 sager drejede sig om forureninger
med coliforme bakterier eller forhøjede kimtal. Coliforme bakterier er, med undtagelse af E. coli, naturligt forekommende i jord, rådnende plantedele og i overfladevand og er som regel ikke sygdomsfremkaldende i sig
selv, men trives de samme steder som sygdomsfremkaldende bakterier. Kimtal er et mål for naturligt forekommende jord- og vandbakterier m.v., der lever af vandets organiske forhold. Disse bakterier er sjældent
sygdomsfremkaldende. Et højt kimtal giver imidlertid vandet dårlig holdbarhed, og pludselige stigninger i kimtallet kan være tegn på anden forurening. Kimtal bruges derfor til en generel vurdering af den hygiejniske
kvalitet af drikkevandet. Påvisning af E. coli, enterokokker eller clostrium perfringes i drikkevandet kan, efter
inddragelse af Embedslægerne, føre til anbefalinger om at koge vandet for at sikre, at drikkevandet ikke er
sundhedsskadeligt.
I 87 af de 122 sager fra medio 2006 til ultimo 2007 blev der anbefalet kogning. Af de 87 sager vedrørte 78
sager vandforsyninger, der forsyner mindre end 3.000 husstande, ni sager vedrørte vandforsyninger, der
forsyner mellem 3.000 og 10.000 husstande. Ingen sager vedrørte vandforsyninger, der forsyner mere end
10.000 husstande.
11 ud af de 122 sager skyldtes mindre overskridelser af grænseværdierne for mangan, ammonium, nitrat,
nitrit, aluminium og arsen, som ikke gav anledning til restriktioner. To af de 122 forureningssager skyldtes
pesticidforurening af grundvandsressourcen.
Embedslægerne registrerede i 2010 105 tilfælde af mikrobiologiske forureningsepisoder på almene vandforsyningsanlæg. Blandt disse 105 var der i 86 tilfælde registreret overskridelser af de grænser, der almindeligvis vil medføre anbefaling om at koge vandet. I alt blev anbefalinger om at koge vandet udstedt i 55 af de
105 registrerede forureningshændelser. Heraf blev kogeanbefalinger i 26 tilfælde udstedt alene på baggrund
af forhøjede værdier for coliforme bakterier. I 13 tilfælde skyldtes kogeanbefalingerne forhøjede kimtal. I 11
tilfælde skyldtes kogeanbefalingerne, at der var konstateret E. colibakterier i vandet. I 22 tilfælde vurderede
Embedslægerne, at et kogepåbud ikke var relevant.
14 af de 105 registrerede forureningshændelser blev i første omgang håndteret ved at tilkoble en alternativ
vandforsyning. Herved spares kunderne for de risici og det besvær, der er ved at skulle koge vandet. Denne
løsning forudsætter dog, at der er eksisterende og umiddelbar anvendelige sammenkoblinger med andre
forsyningssystemer.
En gennemgang af sagerne fra 2010 viser, at anbefalinger om at koge vandet blev udstedt langt hyppigere
ved forureninger på mindre vandforsyninger end på store vandforsyninger. Dette kan skyldes, at de større
anlæg i højere grad har mulighed for tilkobling til en anden vandforsyning ved forureninger end de mindre
vandforsyninger, som ofte ikke har en driftsklar nødforsyningsmulighed. Samlet set påvirkede de 49 anbefalinger om at koge vandet, som i 2010 blev udstedt i forbindelse med forureninger på mindre vandforsyningsanlæg, dog færre forbrugere (i alt ca. 8.000), end de fire anbefalinger, der blev udstedt i forbindelse med forureninger på store anlæg, og som anslås at have påvirket ca. 32.000 forbrugere. Jf. tabel 3, der viser fordelingen af de i alt 69 forureningssager, hvor der i 2010 aktivt blev grebet ind i form af kommunal anbefaling
om at koge vandet eller tilkobling til alternativ vandforsyning.
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4.7 Spildevandskvalitet
Danmark har implementeret EU’s Byspildevandsdirektiv og har overordnet set ikke problemer med spildevandsrensningen på størstedelen af renseanlæggene. Dog er overløb fra kloaksystemet identificeret som et
indsatsområde for at leve op til Vandrammedirektivets miljømål. En række mindre renseanlæg har desuden
behov for at forbedre deres rensning.

4.8 EU’s Vandrammedirektiv
På europæisk plan er en væsentlig rammebetingelse for vandsektoren Vandrammedirektivet, der som udgangspunkt foreskriver, at alle vandforekomster i EU skal have opnået en såkaldt ’god tilstand’ i 2015.
Dette mål er meget ambitiøst, og det fremgår da også af EU-landenes tilbagemeldinger om implementeringen af Vandrammedirektivet, at mange vandforekomster ikke vil have nået god tilstand i 2015. De forpligtelser, vand- og spildevandsforsyninger vil blive pålagt som led i implementeringen af Vandrammedirektivet,
forventes derfor at være aktuelle i en årrække efter 2015.
På vandforsyningssiden påvirkes muligheden for at opretholde den nuværende indvinding primært af Vandrammedirektivets krav til øget vandføring i vandløb og vådområder, som betyder, at vandindvindingen i visse
områder skal reduceres eller flyttes.
På spildevandssiden er den væsentligste udfordring forbundet med Vandrammedirektivets skærpede krav i
forhold til en række miljøfremmede stoffer, herunder medicinrester samt krav om forbedret rensning af spildevand i det åbne land og minimering af regnbetingede overløb.
Danmark er et af de sidste lande i EU, som vedtager vandplaner. Forsinkelser betyder, at der tidligst vil foreligge kommunale handleplaner i 2012, hvorfor markante forbedringer i vandmiljøet ikke er realistiske før
2015.
I august 2011 kom vandplanerne igen i mediernes søgelys, da tidligere fødevareminister Eva Kjær Hansen
og Venstres fødevareordfører Erling Bonnesen krævede markante ændringer i de allerede stærkt forsinkede
vandplaner. Begrundelsen var, at en stor mængde danske vandløb sandsynligvis var blevet fejlklassificeret
som naturlige, hvilket ifølge Vandrammedirektivet betyder, at der skal sikres god økologisk tilstand i vandløbene. Venstre mener, at Danmark tilsyneladende har tolket direktivet anderledes end andre EU-lande og
derfor udpeget langt flere vandløb som naturlige, hvilket vil koste landbruget dyrt. På baggrund heraf krævede Eva Kjær Hansen en ny høringsrunde omkring vandplanerne, hvilket daværende miljøminister Karen Ellemann afviste.
I forhold til de foreslåede vandplaner kan der stilles spørgsmål til, om de forventede klimaforandringer er tilstrækkeligt indarbejdet. En generel mangel i de foreslåede vandplaner er desuden ifølge DANVA en målrettet indsats i forhold til grundvandsbeskyttelse. I forhold til grundvandsbeskyttelse har det vist sig nødvendigt,
at vandselskaberne supplerer den offentlige beskyttelsesindsats gennem aktiviteter som skovrejsning, arealopkøb eller dyrkningsaftaler, der er langsigtede investeringer. Vandselskabernes villighed til at foretage sådanne investeringer forudsætter imidlertid, at der er rimelig sikkerhed for opretholdelse af indvindingen over
en lang tidshorisont. I den forbindelse kan det diskuteres, hvorvidt usikkerheden omkring lokaliseringen af
den fremtidige regionale vandindvinding vil kunne medføre tilbageholdenhed blandt vandselskaberne, når
det gælder større investeringer i grundvandsbeskyttelse.
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4.9 Den danske vand- og spildevandsforsynings lovmæssige
rammevilkår
Den nuværende regulering af vandforsyningerne i Danmark er spredt over flere hovedlove, herunder Vandforsyningsloven, Vandsektorloven, Miljøbeskyttelsesloven og Betalingsloven.
I forbindelse med Vandreformen i slutningen af 00’erne var reguleringen af vandselskaberne genstand for en
række betydelige ændringer og justeringer, som kulminerede med vedtagelse af Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (Vandsektorloven) 28. maj 2009. Vandsektorloven tilsigter en fælles regulering af sektorens organisering og økonomiske forhold på både vand- og spildevandsområdet. Det overordnede formål med loven er at effektivisere vandselskaberne samt at medvirke til at sikre en vand- og spildevandsforsyning af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, som tager hensyn til forsyningssikkerhed og naturen og drives på en effektiv måde, der er gennemsigtig for forbrugerne.
Vandsektorloven har følgende hovedelementer:


Adskillelse mellem myndighed og drift, dvs. selskabsgørelse af de kommunale vand- og spildevandsforsyninger i rene driftsselskaber uden myndighedsopgaver.



Indførelse af prislofter for vandselskaber på forsyningsartsniveau.



Pligt til at deltage i benchmarking for de selskaber, der er omfattet af prisloftsreguleringen.



Etablering af Forsyningssekretariatet (fysisk placeret hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen), der
er ansvarlig for benchmarking og fastsættelse af prisloft.



Muligheder for tilknyttede aktiviteter, dvs. anden aktivitet end vandselskabernes hovedvirksomhed
(vand- og spildevandsforsyning).



Oprettelse af Vandsektorens Teknologiudviklingsfond – en uafhængig, nonprofit fond, som yder støtte til teknologiudvikling og demonstrationsanlæg inden for vandsektoren.



Krav om forbrugerindflydelse i vandselskabernes bestyrelser.

Vandsektorloven håndhæves delvist af Naturstyrelsen under Miljøministeriet. Dog varetages prisloftsreglerne
af Forsyningssekretariatet. De drifts- og miljømæssige forhold reguleres fortsat i de forskellige hovedlove.
Vandforsyningsloven foreskriver, at der ved administration af denne lov skal lægges vægt på befolkningens
og erhvervslivets behov for en tilstrækkelig og kvalitetsmæssig tilfredsstillende vandforsyning samt på miljøog naturbeskyttelse, herunder bevarelse af omgivelsernes kvalitet.

4.10 Prisregulering
Prisloftet på vandselskabernes ydelser, der indførtes med vedtagelse af Vandsektorloven, er et supplement
til det hidtidige ’hvile i sig selv-princip’ for vandpriserne. Prisreguleringen indebærer, at Forsyningssekretariatet fra 2011 årligt fastsætter individuelle lofter for vandpriserne. Prisloftet fastsættes i kr. pr. m3 leveret vand
og beregnes blandt andet ud fra det enkelte vandselskabs gennemsnitlige driftsomkostninger i perioden
2003-2005. Reglerne gælder for både kommunaltejede selskaber, der forsyner mindst 10 ejendomme, og
private aktører, som leverer, behandler eller transporterer mere end 200.000 m3 vand. 325 vandselskaber
var pr. 1. december 2010 omfattet af prisloftsreglerne, heraf 221 vandforsyningsselskaber og 104 spildevandsselskaber.
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Prisloftet danner rammen for vandselskabernes indtægter fra alle primære aktiviteter som:


Indvinding, behandling, transport og levering af vand mod betaling, herunder også salg af vand til
andre vandselskaber.



Transport, behandling og afledning af spildevand mod betaling.

Vandselskaberne kan fortsat selv bestemme sammensætningen af de forskellige takster, men sammenlagt
må indtægterne ikke overstige indtægtsrammen i prisloftet. I forbindelse med godkendelsen af taksterne er
det kommunalbestyrelsernes opgave at forholde sig til, om vandselskaberne overholder prisloftet.
I gennemsnit udgør prislofterne i 2011 15,75 kr. pr. m3 drikkevand og 30,80 kr. pr. m3 spildevand. Beløbene
er inklusiv afgifter, men er eksklusiv moms.

4.11 Revision af Vandsektorloven
Forligskredsen bag Vandsektorloven besluttede i 2007, at der skal gennemføres en grundig evaluering af aftalens virkning i forligskredsen tre år efter, at kravene om benchmarking og prisloftsregulering er trådt i kraft.
Hvis evalueringen ikke viser, at der er opnået tilstrækkelige resultater, herunder tilstrækkelig effektivisering i
branchen, er parterne enige om at genoptage drøftelserne i forligskredsen med henblik på at overveje yderligere incitamenter. På den baggrund forventer DANVA, at Vandsektorloven revideres senest i 2013.
Revisionen af Vandsektorloven vil blandt andet indeholde følgende emner:


Effektivitet



Prisforhold



Miljøforhold



Produktkvalitet

4.12 Kunde-/forbrugerinddragelse
Med vedtagelsen af Vandsektorloven blev kravet om forbrugerdeltagelse i vandselskabernes bestyrelser
fremsat. Processen har dog været præget af forsinkelser, idet DANVA og KL har udtrykt bekymring i forhold
til kravet om direkte information til den enkelte forbruger i forbindelse med valgprocessen. Dertil kommer, at
alle bestyrelsesmedlemmer skal varetage selskabets interesse og ikke særlige gruppers interesser, hvorfor
en decideret kunderepræsentant i bestyrelserne kan være en udfordring.
Fristen for valg af forbrugerrepræsentanter er pt. udskudt fra den oprindelige dato 30. juni 2011 til 1. januar
2013. I den mellemliggende periode vil miljøministeren, Naturstyrelsen og forligskredsen bag Vandsektorloven se på, om der er mulighed for at gøre reglerne om forbrugerindflydelse mere fleksible, idet de nuværende regler, ifølge DANVA og KL, er administrativt tunge og stiller uforholdsmæssigt store krav til vandselskaberne.
Som alternativ til direkte forbrugerinddragelse i vandselskabernes bestyrelser diskuteres muligheden for en
mere uformel inddragelse af forbrugerne i form af borgermøder, brugerråd eller lignende, hvor vandselskaberne inviterer til dialog. Desuden er der tanker fremme om et forbrugerklagenævn finansieret af vandsektoren. Lignende modeller kendes fra elsektoren, varmesektoren og gassektoren. Erfaringer fra Holland, Frank-
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rig og Storbritannien, som har oprettet forbrugerklagenævn primært finansieret af vandsektoren, viser, at systemet synes at opfylde forventningerne, og at pengene vurderes at være godt givet ud.

4.13 Vandsektorens effektiviseringskrav og -potentialer
Med Vandsektorloven er der lagt op til et klart fokus på en mere effektiv vandsektor i bred forstand –
økonomi, miljø og kvalitet. Det er således fra flere sider udtrykt, at vandsektoren har et betydeligt potentiale
for at blive mere effektiv. Der er imidlertid ikke enighed om, hvor stort potentialet er.
Det Økonomiske Råd og Forsyningssekretariatet har i forskellige undersøgelser med forskelligt datagrundlag
og metode fastslået, at der er et betydeligt årligt effektiviseringspotentiale i vandselskaberne. De konkrete
vurderinger strækker sig fra 400 mio. kr. (Det Økonomiske Råd) op til 1.9 mia. kr. (Forsyningssekretariatet).
Diskussionen om størrelsen af effektiviseringspotentialet, og hvordan det identificeres, er meget væsentlig
for branchen. Det skyldes, at vandselskaberne under prisloftsreguleringen bliver pålagt et effektiviseringskrav på baggrund af beregningerne, hvilket kan få betydning for kvaliteten af vandselskabernes ydelser.
I prislofterne for 2012 er således indregnet individuelle effektiviseringskrav for vandselskaberne. Effektiviseringskravene er beregnet ved at sammenligne selskabernes omkostninger, så det enkelte selskabs effektivitet bliver sat i forhold til de øvrige selskabers. På baggrund af sammenligningen har 280 vandselskaber fået
reduceret deres prislofter.
De gennemsnitlige effektiviseringskrav for 2012 er 5,7 procent for spildevandsselskaber og 7,6 procent for
vandforsyningsselskaber. Dog kan prisloftet maksimalt reduceres til 95 procent af de faktiske driftsomkostninger. Samlet set er effektiviseringskravet til de 280 vandselskaber, der får sænket deres prisloft i 2012, 334
mio. kr.

4.14 Vandsektorens Teknologiudviklingsfond
Som et element i Vandsektorloven etableredes i 2010 Vandsektorens Teknologiudviklingsfond – en uafhængig, nonprofit fond, der yder støtte til teknologiudvikling i vandsektoren ved at finansiere aktiviteter, som
ligger mellem egentlig forskning og decideret produktudvikling.
Formålet med fonden er at fremme innovation, forskning og udvikling, der kan forbedre vandsektorens effektivitet og kvalitet i bred forstand, blandt andet ved at bidrage til en bedre kobling mellem forskningsverdenen,
forsyningerne og industrien.
Fonden er baseret på frivillige indbetalinger fra vandselskaberne, men modtager i en treårig periode støtte
fra statens virksomhedsordning.

4.15 Videninstitutioner med vandkompetencer
En række danske videninstitutioner vurderes at være konkurrencedygtige og innovationsaccelererende
forskningsplatforme i forhold til vandområdet. Blandt disse kan nævnes:


DTU Miljø (Danmarks Tekniske Universitet)



Aalborg Universitet



DMU (Danmarks Miljøundersøgelser)
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Dan
nsk Jordbrug
gsforskning



Tekknologisk Insstitut



GEUS (De Natio
onale Geolog
giske Underssøgelser for Danmark og
g Grønland)

Disse viden
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ologi- og kom
mpetenceudvviklingen i de
en danske
vandsektor..
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I rapporten Fremtidige nedbørsændringer i Danmark, der er udarbejdet af DMI - Danmarks Klimacenter,
konkluderes således: ”Én af fremtidens samfundsmæssige udfordringer bliver tilpasning til et ændret klima
med blandt andet mere ekstreme nedbørshændelser. Uden passende håndtering af større vandmængder er
det således sandsynligt, at flere ekstreme nedbørshændelser i Danmark vil føre til hyppigere oversvømmelser i byer og landområder med både samfundsmæssige og økonomiske skader til følge” (DMI 2011).
Allerede nu er de ændrede klimaforhold dog til at tage og føle på. Således viser DMIs beregninger, at vi
samlet set får mere regn i Danmark nu i forhold til tidligere, og at der arealmæssigt er flere episoder med
ekstremregn, hvor vi får over 60 mm vand i løbet af et døgn.
Den samlede nedbørsmængde i Danmark er steget fra 712 til 743 millimeter om året, når gennemsnittet for
perioden 1961-1990 sammenlignes med gennemsnittet for perioden 1991-2009. Forskellen på knap 4,5 procent svarer til 31 liter vand pr. kvadratmeter, eller at der i alt falder ca. 1.333 milliarder liter vand mere over
Danmark i løbet af et år.
Figur 14 viser udviklingen i den samlede årsnedbør, der falder over Danmark. Tendensen er, at den samlede
mængde årsnedbør er stigende. Af figur 15 fremgår det desuden, at der falder stadig mere nedbør i alle
danske regioner.
Figur 14: Danmarks årsnedbør 1874-2009.

Kilde: DMI, 2010
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Figur 15: Fordeling af årsnedbør i Danmark.

Kilde: DMI, 2010
Ud over at den samlede mængde nedbør, der falder i Danmark, er stigende, bliver et større og større areal
hvert år ramt af meget kraftige nedbørshændelser. Målt over de seneste 50 år er de områder, der oplever
mindst 60 mm nedbør på et døgn, øget med gennemsnitlig 30 kvadratkilometer eller små 2 procent om året.
Figur 16 viser, for perioden 1961-2010, arealet i Danmark, der på årsbasis har modtaget mindst 60 mm nedbør i løbet af 24 timer (opgjort i tidsrummet fra klokken 8.00 til klokken 8.00). Gennemsnittet på årsbasis er
999 kvadratkilometer.
Det er tydeligt, at der er meget store variationer fra år til år. Tendensen er dog, at der er sket en stigning, idet
fire af de fem år med de højeste værdier ligger efter 1990 (1994, 2002, 2009 og 2010).
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Figur 16: Antal km2 i Danmark, hvor der på årsbasis er faldet mindst 60 mm nedbør i løbet af 24 timer.

Kilde: DMI, 2010
Der foreligger ikke nogen dansk klimatologisk definition på, hvor mange millimeter nedbør der skal være faldet i løbet af 24 timer, for at det kan klassificeres som ekstremnedbør. Grænsen 'mindst 60 mm' er valgt, da
det er en hændelse, der ikke optræder for ofte. Nogle år finder det slet ikke sted.

4.18 Konsekvenser af klimaændringer
I Nordeuropa forventes klimaet at blive stadig varmere og vådere, hvilket ifølge DMI sandsynligvis vil betyde,
at Danmark i fremtiden vil opleve større regnmængder og flere kraftige regnskyl. Flere kraftige regnhændelser betyder, at de maksimale afstrømninger til kloaksystemerne bliver kraftigere, hvorfor det forventes,
at oversvømmelser af lavtliggende byområder vil forekomme hyppigere og have en større udbredelse end i
dag.
Især for spildevandsforsyningen udgør klimaændringerne en udfordring i forhold til risikoen for oversvømmelser som følge af ekstremregn, som bl.a. mange københavnere oplevede i sommeren 2011. Ved sådanne
ekstreme regnhændelser, som historisk set optræder hver 10. år eller sjældnere, er der risiko for, at opblandet kloak- og regnvand oversvømmer bebyggelser, parker og pladser. Ekstremregn er desuden et problem
for vandforsyningerne, idet oversvømmelser øger risikoen for bakteriel forurening af drikkevandet i ledningsnettet. Ligeledes kan højere temperaturer gøre det sværere at opretholde en tilpas lav vandtemperatur i ledningsnettet, hvilket giver bedre vækstbetingelser for bakterier. Endelig øger ekstremnedbørshændelser risikoen for pesticidforurening af grundvandet som følge af sprækketransport.
Mange steder i Danmark er afløbssystemet konstrueret således, at kloakkernes og rensningsanlæggenes
kapacitet overskrides i forbindelse med større regnskyl, så fortyndet spildevand kan løbe urenset ud i vandmiljøet. Dette sker typisk ved kraftige regnhændelser, som i dag optræder flere gange årligt.
Risikoen for forurening som følge af overløb fra fællessystemer vil kunne minimeres, hvis regnvandet holdes
ude af kloaksystemet. En af mulighederne for at minimere risikoen for overløb, som allerede benyttes flere
steder, er at udbygge kloaknettet med separate rør til regnvand, således at regnvandet efter kraftige regnskyl kan transporteres væk uden at overbelaste kloaknettet eller blive blandet med det almindelige husspildevand. Fordelen bliver endnu større, hvis man ved intelligent byplanlægning kan kombinere større kloaksystemer med andre tiltag, såsom sikring af bygninger mod skader ved mindre oversvømmelser samt planlæg-
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ning af, hvilke områder der kan oversvømmes, uden at det skaber problemer. En anden mulighed er, at lede
det overskydende regnvand væk fra bebyggelser og befæstede arealer uden om kloaksystemet, hvilket giver
mulighed for rekreativ anvendelse af vandet eller genanvendelse som sekundavand. Sekundavand er vand,
der ikke har drikkevandskvalitet eller ikke underkastes de kontrolmålinger, som kræves for drikkevand.
Sammenligner man omkostningerne til udbygning af kloaksystemerne med omkostningerne ved oversvømmelsesforårsagede skader i byer, viser det sig, at det nogle steder i landet er samfundsøkonomisk fordelagtigt at renovere og udbygge kloaksystemerne. Andre steder, som for eksempel i København, er dette ikke
tilfældet. Her vil overfladeanlæg typisk være en billigere løsning end separatkloakering eller opdimensionering af det eksisterende kloaksystem.

4.19 Fremmedfinansiering og gældsætning
Vandsektorloven lægger op til øget fremmedfinansiering i vandsektoren, da vandselskaberne gradvist tvinges til en stigende lånefinansiering. Vandselskaberne i Danmark har imidlertid generelt en lav gældsætning,
da der ikke har været tradition for fremmedfinansiering i sektoren. Tal fra DANVAs Benchmarking 2010 viser,
at gældsprocenten primo 2010 i gennemsnit lå på 19 procent for vandforsyningsselskaber og 4 procent for
spildevandsselskaber. Dette sættes i perspektiv af, at vandselskaberne i England og Wales typisk har en
gældsætning på mellem 60 og 90 procent.
Øget gældsætning indebærer både øgede renteudgifter og en større finansiel risiko for vandselskaberne.
Denne risiko skal dog holdes op imod fordelen af, at færre af kundernes penge bindes i vandsektoren. Der
ligger imidlertid også en generationsproblematik i spørgsmålet om fremmedfinansiering, idet langt hovedparten af de eksisterende anlæg er finansieret af tidligere kunder. Vælger man at øge fremmedfinansieringen i
sektoren, vil det betyde markant lavere priser for vandselskabernes nuværende kunder, idet man udbetaler
en ’opsparing’ via taksterne, indtil det nye mål for fremmedfinansiering er nået. Omvendt medfører den øget
gældsætning, at vandselskabernes fremtidige kunder i højere grad end i dag kommer til at betale for de investeringer, som foretages i dag, men som også kommer de fremtidige kunder til gavn. I øjeblikket svækker
konstruktionen af prisloftet dog incitamentet til fremmedfinansiering i sektoren på kort sigt, da selskaberne
ikke kan gemme tillæg for historiske investeringer. Da disse tillæg er selskabernes eneste adgang til ikkelånefinansieret kapital under prisloftet, har vandselskaberne en interesse i at anvende tillæggene nu for at
ruste sig til en fremtidigt stigende gældsætning.
På længere sigt er finansieringen af sektoren usikker, da vandselskaberne hverken kan hente egenkapital
hos kunderne eller hos kommercielle aktører, som følge af at selskaberne efter de gældende regler ikke har
mulighed for at forrente egenkapital. Dermed er selskaberne tvunget til løbende at øge deres gældsætning,
og på meget langt sigt vil selskaberne ende med 100 procent lånefinansiering, hvis ikke långiverne inden da
siger fra. Mulige løsninger på denne problemstilling kunne være igen at åbne for at hente kapital hos kunderne eller at åbne for en eventuelt begrænset forrentning af egenkapital. Sidstnævnte model kunne eksempelvis være interessant for langsigtede investorer som pensionskasser.

4.20 Investeringsbehov
Vandsektoren står over for to centrale investeringsbehov:
1) Investering i klimatiltag og tilpasning til klimaforandringer
2) En forventet investeringspukkel startende cirka i 2030
Investeringspuklen, der bliver markant omkring 2030, kan henføres til, at mange anlæg er blevet bygget i
samme periode, og derfor kan det forventes, at de i et vist omfang er nedslidte på nogenlunde samme tid.
Mange anlæg blev bygget i forbindelse med den voldsomme udbygning af parcelhuskvartererne i 1960’erne
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og 1970’ern
ne, ligesom vedtagelsen
v
af en ny, nattional miljølovgivning, isæ
ær vandmiljøpplanerne, ga
av anledning
til etablering
g af mange anlæg
a
inden for en kort p
periode.
Investeringsspuklen vil fo
ormentlig bliv
ve reduceret en smule i kraft
k
af, at en del anlæg ssom følge af øgede krav
til rensning, rationalisering af driften etc. vil blive nedlagt, førr de er nedslidte.

4.21 En
nergiefffektivise
ering i v
vandsek
ktoren
Ligesom forr resten af sa
amfundet er reduktion af energiforbru
ug en central udfordring foor vandsekto
oren. Målet
er en CO2-n
neutral vandsektor i 2025
5. Trenden i den europæ
æiske vandsektor går ligel edes mod la
avere energi-forbrug, og førende land
de som Holla
and arbejder målrettet mo
od at blive en
nergiproduceerende.
I 2010 var d
de danske va
andselskaberrs samlede e
elforbrug pr. m3 dog fortsat stigende, jjf. figur 17. For
F vandforsyningerne ligger energiforbruget no
ogenlunde ko
onstant, hvorrimod energiforbruget indden for spilde
evand er
stigende. Driften af pum
mper og komp
pressorer til b
beluftning err de store energiforbrugerre. Dog har udviklingen
u
på pumpeom
mrådet med frekvens- eller omdrejnin
ngsregulered
de løsninger resulteret i ppumper med lavere
energiforbru
ug. Samlet se
et vil vandse
elskaberne ve
ed energipro
oduktion og elbesparende
e
e foranstaltniinger kunne
reducere sitt netto energ
giforbrug. Den økonomiskke gevinst he
erved skal do
og ses i forhoold til de nød
dvendige investeringer..
Figur 17: D
De danske va
andselskaberrs samlede e
energiforbrug
g 2005-2009, pr. m3 solgtt vand.

Kilde: DANV
VA 2010

4.22 Miiljøvenlig energ
giprodu
uktion frra spildproduk
kter
I forbindelse
e med spilde
evandsrensniing er der et stort potentiale for at pro
oducere miljø
øvenlig energ
gi, for eksempel opsstår biogas so
om en integrreret og nødvvendig del aff behandlinge
en af spildevvandsslam. Som
S
en nahandlingen a
arbejder en ræ
ække vandse
elskaber derrfor med at udnytte biturlig del af spildevands- og slambeh
dsrensningen
n til energi- o
og varmeprod
duktion. Prod
duktionen kaan udnyttes in
nternt i
produkter frra spildevand
vandselskab
berne, menss eventuel ov
verskydende energi kan afsættes
a
til elforsynings- og fjernevarmenettet.
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Ifølge Vandsektorloven er nyttiggørelse af spildevandsslam og varme fra spildevand til produktion af el og
varme til andet end eget forbrug dog en såkaldt tilknyttet aktivitet, hvilket medfører en række restriktioner:
Hvis et vandselskab vil producere el, skal det uanset omfanget, og om elektriciteten er til eget forbrug eller
ej, ifølge Vandsektorloven og Elforsyningsloven ske i et selvstændigt selskab. Dvs. at vandselskabet enten
skal få energiproduktionen varetaget af et andet selskab eller selv bruge ressourcer på at etablere et sideordnet selskab. Grundet reguleringen kan vandselskabets kunder dog ikke direkte drage nytte af elselskabets eventuelle overskud. Med hensyn til produktion af varme kan dette efter varmeforsyningsloven op til en
vis grænse foretages af vandselskabet selv. Kommer produktionen over denne grænse, skal produktionen
varetages af et separat selskab lige som på elområdet. Denne nuværende regulering er således hæmmende
for vandselskabernes incitament til at udnytte energiressourcerne i spildevandet.
Ydermere kan de danske regler opfattes som problematiske i forhold til EU, idet EU's miljø- og energiregulering lægger op til en mere helhedsorienteret tilgang end den form for sektortænkning, der afspejles i den
danske regulering. I Europa-Parlamentets direktiv om vedvarende energi af 23. april 2009 står desuden, at
der ikke via national regulering må opstilles barrierer, der hindrer produktion af vedvarende energi. Direktivet
forpligter ligeledes medlemslandene til at gennemgå deres lovgivning og fjerne eventuelle barrierer for
fremme af vedvarende energi.

4.23 Kundernes holdning til pris, kvalitet og miljø
Et studie fra 2005, som er refereret i Halsnæs et al. (2007: 81-84), viste, at danskerne er villige til at betale
mere for vand- og spildevandsydelser, hvis det kan bidrage til at øge drikkevandskvaliteten og beskytte miljøet. Undersøgelsen viste konkret, at kunderne var villige til at betale op til ca. 1.900 kr. pr. år pr. husstand
ud over den gennemsnitlige årlige vandregning på 4.000 kr. pr. husstand for en beskyttelse af grundvandet i
et omfang, der sikrer rent grundvand nu og i fremtiden.
Betalingsviljen for rensning af grundvandet, der i modsætning til proaktiv beskyttelse af grundvandet ikke vil
medføre positive miljøbeskyttelseseffekter, blev beregnet til ca. 900 kr. pr. år pr. husstand ud over den gennemsnitlige årlige vandregning.

4.24 Vand som Danmarks nye eksporteventyr?
Det globale vandmarked er i 2010 opgjort til ca. 2.500 mia. kr. Den europæiske vandsektor alene omsætter
for ca. 745 mia. kr. om året. Hertil kommer, at de totale, årlige vandrelaterede investeringer i dag er estimeret
til mellem 370 og 430 mia. kr. på verdensplan. Dette tal forventes at blive mere end fordoblet over de næste
25 år. Udviklingen understøttes af, at det er et erklæret FN-mål at halvere andelen af mennesker, der ikke
har adgang til rent drikkevand og grundlæggende sanitære forhold, inden 2015.
Kombinationen af fortsat økonomisk vækst og de store fordele ved vand- og spildevandsforsyning har bl.a.
medført, at vand- og spildevandsforsyningen mange steder i verden varetages af store, internationale, kommercielle selskaber. Ikke mindst i udviklingslandene, hvor infrastruktur, herunder vand og spildevandforsyning, ofte er meget utilstrækkeligt udbygget. På globalt plan er mere end 90 procent af vand- og spildevandsforsyningerne dog offentligt ejede og drevne.
På baggrund af den globale udvikling, som betyder, at vandsektoren globalt set er en sektor i vækst, konkluderede Akademiet for de Tekniske Videnskaber (ATV) i 2011 i rapporten Fra vandteknologi til grøn vækst, at
det globale vandmarked udgør et stort eksportpotentiale for Danmark med afsæt i udvikling og salg af grøn
vandteknologi.
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Konkret konkluderer ATV, at: ”Det er ATV’s organisationskomités vurdering, at der er et stort uforløst potentiale i den danske vandsektor. Potentialet tager udgangspunkt i, at vi kan løse de danske udfordringer, samtidig med at vi udnytter nye løsninger som afsæt for en større eksport af vandteknologier og vandløsninger.
Danmark har en række kompetencer inden for vandområdet, som rækker vidt ind i produktionsvirksomheder,
forskningsmiljøer, vandforsyninger og rådgivervirksomheder.” (ATV 2011: 4)
ATV vurderer dog, at udgangspositionen for at forløse eksportpotentialet ikke er optimalt, da vandbranchen i
dag fremstår forholdsvis fragmenteret, og da der kun i mindre grad satses strategisk fra statens side på
forskning og udvikling inden for sektoren. På den baggrund vurderer ATV, at en række barrierer skal overvindes, før det fulde potentiale kan forløses, herunder:


Mangelfuldt tværfagligt samarbejde i den danske vandsektor.



Mangelfuld kommerciel forretningsforståelse i forsyningerne.



Manglende overblik over realiseringsmuligheder.



Manglende statslig støtte til forskning og udvikling af bæredygtig vandteknologi.

Ifølge ATV er forudsætningen for, at Danmark kan udnytte det identificerede eksportpotentiale imidlertid, at
der sker en bedre kobling mellem forskningsverdenen, forsyningerne og industrien med henblik på at skabe
synergi og innovation i vandsektoren. Derudover anbefaler ATV, at der sker en generel opprioritering af
vand- og miljøteknologi, og at der stilles offentlige investeringsmidler til rådighed for forskning, teknologiudvikling og test af vandteknologiske løsninger, således at der skabes et stærkt hjemmemarked, hvor bæredygtige vandteknologier udvikles og demonstreres.
Ligeledes påpegede Erhvervs- og Boligstyrelsen allerede i 2002 i en analyse af Kompetenceklyngen Vand,
at vand- og spildevandsforsyningsområdet udgør en kernekompetence for Danmark, men at der var behov
for mere samarbejde mellem forsyningerne og den private sektor med henblik på at styrke Danmarks eksportmuligheder.

4.25 Bæredygtig vandteknologi
Med udgangspunkt i den globale udvikling på vandmarkedet vurderer ATV, at bæredygtig vandteknologi har
potentiale til at blive en af de teknologiske og økonomiske platforme, som Danmark kan leve af i fremtiden.
Baggrunden for denne vurdering er, at Danmark med sit høje faglige videns- og kompetenceniveau, gode
forskningsmiljøer samt en etableret vandsektor har gode forudsætninger for at være foregangsland på dette
område.
Danmark er blandt de mest miljøfokuserede lande i verden og havde i 2000, ifølge Danish Water Services,
en position som verdensledende inden for miljøvenlig teknologi og knowhow. En ny rapport fra det europæiske videnscenter Eco Innovation Observatory giver desuden Danmark en andenplads inden for innovation
på miljøområdet. Førstepladsen indtages af Finland.
En række studier peger på, at Danmark har teknologi- og rådgivningsmæssige styrker i form af unik viden og
efterspurgte kompetencer inden for en række miljøområder med et stort erhvervsmæssigt potentiale. Ud
over klimaområdet synes der at være størst enighed om, at vandområdet (eksempelvis vandrensning, slambehandling og procesoptimering i forbindelse med spildevandsrensning) udgør en dansk styrkeposition.
Ud af de i alt ca. 700 miljøteknologiske, danske virksomheder beskæftiger ca. 200 sig med vand (ca. 35.000
ansatte). De centrale danske styrkepositioner er:


Udstyrsområdet (pumper, beluftere, automatiseringsudstyr, rør).
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Styring-, regulerring- og overrvågningssysstemer (monitering, mode
ellering, realttidsstyring).



Kom
mmunal og in
ndustriel spildevandsrenssning.



reduktion aff vand- og en
Drifftsoptimering
g (sikring af vandkvalitet,
v
nergitab).



Oprrensning af forurenet
f
jord
d og grundva
and.



Besskyttelse og forvaltning
f
af grundvandssressourcer.



Inte
egreret vandrressourceforrvaltning.

Vandteknolo
ogiområdet er
e desuden det
d miljøtekn ologiske område, der har opnået størrst eksportfre
emgang i
perioden 20
001-2006, ne
emlig en frem
mgang på ca.. ni procent iffølge ATV-ra
apporten Fraa vandteknolo
ogi til grøn
vækst (ATV
V 2010). I sam
mmenligning med de øvrrige EU-lande
e har Danma
ark ligeledes større markedsandele
inden for va
andteknologi end gennem
msnittet, jf. fig
gur 18.
i i forhold til EU’s gennem
Figur 18: D
Danmarks ekssportandel af henholdsviss vand- og miljøteknolog
m
msnit.

Kilde: ATV, 2011

gi og knowho
ow er eksporrten af vandtteknologi og
Til trods for den store effterspørgsel efter dansk vvandteknolog
ogi i øvrigt på
å retur, som det fremgår af figur 19.
miljøteknolo
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Figur 19: U
Udvikling i dansk eksport inden for hen
nholdsvis vand- og miljøtteknologi (19995-2009).

Kilde: ATV, 2011

4.26 Be
efolknin
ngstilvæ
ækst og urbanis
sering
En vigtig pa
arameter for vandselskab
v
berne er anta
allet af hussta
ande i forsyn
ningsområdet
et. I den forbindelse er
befolkningsttilvæksten sa
amt den danske befolkni ngs fremtidig
ge bosætning
g et centralt ttema.
I 2010 var d
der ca. 5.525
5.000 personer i Danmarkk. Det er en stigning
s
på ca.
c 3,8 proceent i forhold til år 2000.
Denne stign
ning forvente
es at fortsætte de næste 2
20 år, så vi i 2030 sandsynligvis vil væ
ære tæt på seks
s
millioner borgere
e i Danmark, jf. figur 20.
Figur 20: Forventet befo
olkningstilvæ
ækst i Danma
ark.
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Befolkningsstilvæksten fo
orventes imid
dlertid at blivve ujævnt ford
delt fra lands
sdel til landsddel, som det også har
været tilfæld
det fra 1996--2006, jf. figu
ur 21. I Østjy lland og på Sjælland
S
er befolkningstil
b
lvæksten bettydeligt over
landsgenne
emsnittet. De
erimod er beffolkningstilvæ
æksten i yderrområderne væsentligt
v
unnder landsge
ennemsnittet. Flere ste
eder forvente
es endda negativ befolkn
ningstilvækstt, som følge af at befolkn ingen søger mod byerne. Byerne i Danmark udgør et samlet areal på cca. 2.700 km
m2. Her bor ca
a. 86 procennt af befolknin
ngen. Dette
tal forventess at stige stø
øt de næste 20
2 år.
Figur 21: B
Befolkningstilvvækst 1996--2006.

Kilde: Miljøm
ministeriet, Naturstyrelse
N
en, 2006

4.27 Ku
undetilffredshed
d
Vandselska
abernes kund
deundersøge
else i forbinde
else med den årlige benc
chmarking haar vist en stig
gende kundetilfredshe
ed på flere pa
arametre i pe
erioden 2004
4-2010. Ekse
empelvis er kundernes
k
tilffredshed med priserne
for vand- og
g spildevandssydelser steg
get på trods af, at vandprisen genere
elt har været stigende i pe
erioden. Tilfredsheden med kvalitetten af vandselskabernes ydelser har desuden ligg
get relativt sttabilt i period
den. For så
vidt angår vvandforsyning
gen er den kundeopleved
k
de forsynings
ssikkerhed og
o kunderness samlede vu
urdering af
vandforsyningen faldet fra
f 2008 til 2010, jf. figur 22.
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Figur 22: N
Niveau af kun
ndetilfredshed
d baseret på
å DANVA Benchmarking 2004-2010.

Kilde: DANV
VA, 2010

4.28 Ko
onsolidering
I ATV‐rappo
orten Fra van
ndteknologi til
t grøn væksst konkludere
es, at Danma
ark har potenntiale til at bliive verdensledende ind
den for ekspo
ort af bæredy
ygtig vandtekknologi og kn
nowhow. En af barrierernne er dog ifølge ATV, at
den danske
e vandsektor er fragmente
eret, og at fo
orsyningsvirk
ksomhederne
e mangler koommerciel forrretningsforståelse.
odel i forhold til disse udfo
ordringer er en omstruktu
urering af deen decentrale
e forsyEn potentiel løsningsmo
ur gennem ko
onsolidering af forsyning erne. Et and
det argumentt i diskussionnen om, hvorrvidt den nuningsstruktu
værende orrganisering i vandsektore
en bør bevare
es eller ej, err muligheden
n for effektivi sering og sto
ordriftsfordele, hvis fo
orsyningerne
e samles i stø
ørre enhederr. Der er imid
dlertid vidt forskellige holddninger til de
enne løsningsmodel i vandsektoren.
n af Vandvæ
ærker i Danma
ark (FVD) sk
kriver blandt andet i et de
ebatindlæg
Ole Wiil, Landsformand i Foreningen
dk fra 2010. (Redigeret): ”Alle private
e vandværke
er er indstillett på at vandssektoren er i udvikling og
på Altinget.d
er parate til at tage alle udfordringerr op, som må
åtte komme. Og økonomiisk er alle vaandforsyninge
er godt ruåtage sig den
nne opgave - med vandprriser, som offte ligger und
der det halve af, hvad de store vandstet til at på
g med en god likviditet. S
Så de private
e vandværkerr har ikke beehov for at fusionere
forsyninger forlanger, og
e selskabsgjo
orte vandfors
syninger. I lokkalområdern
ne bor vi oven
n på vores ddrikkevand, vi
v vælger
med de nye
selv vores vvandværksbe
estyrelser. Den lokale forrankring give
er et ejerskab
b til og et meedansvar for vandforsyningen, som
m er helt unikkt. De private
e vandværke
er drives dog ikke længere alene baseeret på frivilliighed. De
stadig større
re krav til van
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små privatejede vandværker er blevet nedlagt, og at der tilbage er store professionelt drevne vandselskaber,
der drives helt uafhængigt af kommunerne” (Nøhr 2010).
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5. Styrker og svagheder i den danske vandsektor
5.1 Baggrund
Nedenstående er en opsummering af fællesmængden af de holdninger og tilkendegivelser, som deltagerne
på DANVAs Innovationsdøgn 25.- 26. oktober 2011 fremkom med i forbindelse med en afdækning af styrker
og svagheder i den danske vandsektor.
Det bemærkes, at opsummeringen har til formål at afspejle de holdninger og de synspunkter, som var gennemgående. I kraft heraf dækker opsummeringen ikke alle delstandpunkter, ligesom afvigende betragtninger
ikke afspejles. Endelig skal det noteres, at opsummeringen alene refererer holdninger og synspunkter – der
tages ikke stilling til eventuel underliggende fakta eller bevisførelse.

5.2 Status
På den ene side står den danske vandsektor og de danske vandselskaber i særdeleshed over for store udfordringer. På den anden side er der grund til optimisme i forhold til de mange potentialer og muligheder, den
danske vandsektor fremover vil kunne drage fordel af.
Der ligger en udfordring og sandsynligvis et stort problem i, at den danske vandsektor er en særdeles forskelligartet og fragmenteret størrelse, bestående af mange små og mellemstore forsyningsenheder, der tilsammen udgør Danmarks decentrale vandforsyning. I kraft af forsyningernes vidt forskellige størrelser og
ejerforhold er der således også betydelige forskelle på de kompetencer og ressourcer, de enkelte selskaber
råder over.
Et generelt og overordnet problem er, at den danske vandsektor i øjeblikket befinder sig i en omstillingsproces. Det skyldes de seneste års store ændringer i forhold til sektorens regulering og organisatoriske forhold,
der blev en realitet med vedtagelsen af Vandsektorloven i 2009. En konsekvens af ændringerne er, at sektoren internt er i gang med en professionaliseringsproces og udadtil endnu ikke har fundet sit rette ståsted. Eller som én af deltagerne formulerede det: ”Den danske vandsektor er ’lukket på grund af ombygning.’”.

5.3 Styrker
Der er bred enighed om, at den danske vandsektor kan karakteriseres ved et generelt højt videns- og kompetenceniveau samt et stort engagement. Sektoren har kompetente og engagerede medarbejdere, hvilket
opfattes som én af sektorens største styrker.
En veletableret og veludbygget infrastruktur, høj forsyningssikkerhed, problemfrihed og et generelt tilfredsstillende kvalitetsniveau er nogle af vandselskabernes væsentligste styrker. Derudover peges på sektorens
stærke miljøbevidsthed, omkostningsbevidsthed og vilje til samarbejde.
Endelig fremhæves, at Danmark har relativ let adgang til vand af høj kvalitet. Grundvandsressourcen giver
Danmark en fordel i forhold til udenlandske sektorer, hvoraf flere lider under problemer med både vandmangel og lavere vandkvalitet.
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5.4 Svagheder
Blandt den danske vandsektors største overordnede svagheder er, at der mangler incitamenter til udvikling
og innovation i sektoren, og at en del forsyninger mangler kompetencer i forhold til at indgå i udviklingsprojekter.
Dernæst er det et problem, at sektoren er fragmenteret og blandt andet af den årsag mangler en fælles vision og afklaring i forhold til, hvilken samfundsmæssig rolle vandselskaberne skal spille.
Sektoren opfattes som introvert og snæversynet, hvilket blandt andet kommer til udtryk i manglende kundeorientering og manglende internationalt fokus. Hertil kommer, at sektoren opfattes som traditionel og konservativ, hvorfor vanetænkning og manglende innovationsvilje og -evne er væsentlige svagheder.
I forhold til sektorens struktur og organisering fremhæves det faktum, at sektoren i dag omfatter et stort antal
små og mindre forsyninger, hvilket giver sig udslag i stor variation i forhold til effektivitet og parathed til at
tackle nye udfordringer. Dertil kommer, at en del selskaber lider under utidssvarende organisatorisk struktur
og ledelse.
Endelig ses det som en svaghed, at sektoren ikke på nuværende tidspunkt er gearet til at håndtere blandt
andet ændringer i nedbørsmængde og -mønstre som følge af klimaforandringerne samt det faktum, at der er
et stort finansieringsbehov forbundet med forbedringer og tilpasninger af den nuværende infrastruktur.

5.5 Udfordringer
Vandselskabernes primære opgave vil de næste 25-50 år være at levere de ydelser og services, kunderne
og samfundet forventer, samt at det sker på en bæredygtig måde og til en konkurrencedygtig pris. I forhold til
at opfylde denne forsyningsopgave er der en række udfordringer, der kræver vandsektorens opmærksomhed nu og på længere sigt.
Blandt de umiddelbare udfordringer er behovet for klimasikring af sektorens infrastruktur, således at vandselskaberne bliver gearede til at håndtere øgede nedbørsmængder og hyppigere skybrud. Disse vejrbetingede udfordringer forventes at blive endnu tydeligere på længere sigt som følge af klimaændringerne. En
overordnet udfordring i forbindelse med den fremadrettede klimatilpasning er desuden at finde balancen mellem fremtidssikring af forsyningen og størrelsen af den forbrugeroplevede vandpris.
En anden central udfordring er reguleringen af vandselskabernes økonomiske handlefrihed, herunder prisloftsreguleringen, som er et resultat af Vandsektorloven. Reguleringen opfattes som unødigt kompliceret og
urimelig, og reguleringen medfører, at mange selskaber dels har svært ved at få budgetterne til at hænge
sammen, dels mangler kapital til renovering og optimering af anlæg og anden infrastruktur.
En overordnet udfordring i den forbindelse er desuden at balancere kravet om effektiv vandindvinding, forsyning og spildevandshåndtering med hensynet til natur og miljø inden for de snævre økonomiske rammer.
Vandselskabernes kapitalmangel betyder ydermere, at de ikke har mulighed for at investere i udvikling af innovative og fremtidssikrede teknologier og løsninger.
En væsentlig udfordring er desuden, at der i øjeblikket er usikkerhed om, hvilken rolle vandselskaberne skal
spille i forhold til løsningen af samfundsopgaver ud over vandforsyning og spildevandsrensning. Blandt andet
udtrykkes usikkerhed omkring, hvilket ansvar vandselskaberne bør have i forhold til forvaltningen af vandressourcen i bredere forstand. Dertil kommer, at der ligeledes er usikkerhed omkring de politiske ambitioner
for sektoren. De politiske udmeldinger er for uklare, det politiske ambitionsniveau er ikke visionært nok, og
der mangler vilje til konkret politisk handling.
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Endelig identificeres forsyningernes manglende internationale orientering som en central udfordring. Denne
udfordring er tæt forbundet med ét af sektorens væsentligste potentialer – nemlig muligheden for, at Danmark kan blive en central spiller i den globale vandsektor som leverandør af innovative og bæredygtige løsninger og vandteknologi.

5.6 Potentialer
Et af de væsentligste potentialer for den danske vandsektors fremtidige udvikling ligger i muligheden for at
etablere en position som en ledende leverandør af knowhow og bæredygtige forsyningsløsninger uden for
landets grænser. Dette potentiale er opstået, fordi det globale marked for vandteknologi og knowhow er i
voldsom vækst – en vækst, der forventes at stige yderligere i fremtiden. Potentialets relevans underbygges
af den danske vandsektors styrkeposition i kraft af sektorens generelt højt videns- og kompetenceniveau.
Et andet potentiale, som er tæt forbundet med eksportpotentialet, er muligheden for at udnytte den danske
vandsektors høje videns- og kompetenceniveau og vilje til tværfagligt samarbejde til at udvikle nye, innovative teknologier, forretningsmodeller og helhedsløsninger. Dette er især relevant, hvis de forventede klimaændringer og behovet for klima- og miljøvenlig vandforsyning indtænkes. Det forudsætter, at sektoren samles
omkring en fælles vision, og at vandselskabernes motivation og vilje til at indgå i tværfaglige udviklingssamarbejder øges.
Konceptet ’Global Water Stress’ dækker over, at værdien af vand forventes at stige markant i takt med den
stigende efterspørgsel på rent vand i store dele af verden. I den forbindelse udgør Danmarks relativt lette
adgang til vandressourcen et stort potentiale, hvis fremtidige værdi dog er betinget af, at vandressourcen
fremtidssikres. Korrekt værdisætning samt beskyttelse og effektiv brug af vandressourcen er i den forbindelse essentiel og fordrer en helhedsorienteret tilgang.
Endnu et potentiale ligger i en eventuel forandring i forhold til de danske vandselskabers nuværende manglende forretningsfokus. Vandselskaberne kan med fordel udnytte muligheden for at frigøre sig fra deres traditionelle, kommunale tankegang og derigennem udvikle sig til moderne, kundebevidste leverandører af kvalitetsprodukter og service til en god pris.
Endelig ligger der et væsentligt potentiale i muligheden for at opnå effektiviseringsgevinster. Dog ligger der
en udfordring for vandselskaberne i at udnytte effektiviseringspotentialerne, uden at det går ud over forsyningssikkerhed, kvalitet og miljø.
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6. Tematisk problematisering
Hvad skal der til for at skabe en velfungerende vandsektor, så vandselskaberne også fremover kan
bidrage til, at Danmark har et sundt vandmiljø?
Sådan kunne det overordnede spørgsmål lyde, som politikere, interesseorganisationer og den danske vandsektors øvrige interessenter i den kommende tid skal søge svaret på i forbindelse med den revision af Vandsektorloven, som forventes at ske i 2013. Formålet med denne grønbog er at forsøge at give et nuanceret
afsæt for at besvare et sådant overordnet spørgsmål.
’Fremtidens vandsektor’ er en meget sammensat og kompleks størrelse, bag hvilken der gemmer sig en lang
række underliggende parametre. I bestræbelsen på at give et let tilgængeligt overblik er de mange underliggende parametre samlet i syv overordnede temaer. Disse syv temaer er:








Samfund
Miljø
Kvalitet
Økonomi
Kunder
Vandsektorens aktører
Vandsektorens rammevilkår

For hvert af disse syv temaer er de centrale aspekter og diskussionspunkter i forhold til nuværende og fremtidige potentialer og problemstillinger efterfølgende foldet ud.

6.1 Samfund
Vandsektoren ændrer sig hastigt i disse år. På de interne linjer oplever vandselskaberne i kølvandet på vedtagelsen af Vandsektorloven i 2009 et paradigmeskifte i forhold til den måde, som vand- og spildevandsforsyning hidtil er blevet håndteret på. På de eksterne linjer skal de nydannede vandselskaber finde sig til rette i
helt nye roller og i nye relationer til kunder, myndigheder, rådgivere og industrien. Der er således opstået en
ny dynamik i sektoren, som gør det relevant eller endda nødvendigt, at vandselskaberne redefinerer deres
plads i samfundet og samtidig i højere grad åbner sig mod sine interessenter og det resterende samfund.
Den store udfordring er så i første omgang at afklare, hvilke forventninger og krav samfundet har til sektoren,
samt at fastlægge hvilke samfundshensyn og samfundsopgaver, vandsektoren kan og skal påtage sig.
Et tema, der gør diskussionen om vandsektorens samfundsansvar presserende, er klimaforandringerne, som
forventes at medføre flere ekstreme regnhændelser og deraf følgende oversvømmelser i Danmark. Et centralt spørgsmål i den forbindelse er, hvem der står med ansvaret for, at de forventede regnmængder kan
håndteres i og uden for kloaksystemet. I sommeren 2011 blev det klart for mange københavnere, at den nuværende infrastruktur ikke er dimensioneret til at klare vandmængderne, når himlen åbner sig i et skybrud.
Men er det vandselskaberne, kommunerne eller staten, der skal betale for de nødvendige klimatilpasninger?
En anden central diskussion er spørgsmålet om, hvorvidt vandsektoren skal bevæge sig i retning af større
liberalisering og privatisering. Officielt blev de tidligere kommunale vandselskaber som en konsekvens af
Vandsektorloven frigjort fra det kommunale ejerskab 1. januar 2010 i forbindelse med selskabsgørelsen af
forsyningerne. Mange elementer i lovgivningen er imidlertid stadig præget af vandselskabernes tidligere forankring i den kommunale forvaltning. Vandselskaberne befinder sig derfor i et slags limbo, som bedst kan
beskrives som ’et kommunalt andelsselskab’ – de er ikke fuldt ud privatiseret, men heller ikke fuldt kommu-
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nalt styret som tidligere. Tankesættet og kulturen i selskaberne er dog stadig i betydelig grad præget af den
kommunale fortid.
En lignende strukturel problemstilling ligger i spørgsmålet om, hvorvidt vandsektoren skal konsolideres. Den
mest omtalte og vel også mest nærliggende model for en vis konsolidering af sektoren ligger i at samle en
del af de helt små og mindre forsyningsenheder, hvoraf mange traditionelt har været drevet af frivillige kræfter ude i de små lokalsamfund. Argumenterne for at konsolidere sektoren er primært at udnytte potentialet
for stordriftsfordele og derigennem øget effektivisering. Det primære argument mod konsolidering hentes i
det faktum, at den decentrale forsyningsstruktur udspringer af andelsbevægelsen og dermed er dybt lejret i
danskerne. Som konsekvens heraf er mulige strukturændringer et følelsespræget emne lokalpolitisk set, ikke
mindst fordi der er mange forskellige lokalpolitiske interesser i spil.
Vand kender ikke de kommunale grænser. Derfor giver det ikke nødvendigvis mening at tænke vand lokalt
og kommunalt. Alternativet kan være en helhedstænkning, hvor man dels forholder sig til hele vandkredsløbet, dels ser på udfordringer og muligheder i et mere overordnet perspektiv. Afsættet for en helhedstænkning kan etableres, hvis vandselskaber, myndigheder og andre interessenter styrker samarbejdet på tværs
af sektoren. Med til dette hører også, at Danmark over en årrække har oplevet en fortsat befolkningstilvækst
samt en udvikling i danskernes bosætningsmønster, som indebærer, at et stigende antal borgere flytter mod
de større byer i Østjylland og på Sjælland. Denne tendens, som forventes at fortsætte de kommende år, indebærer, at yderområderne i stigende grad affolkes, samtidig med at der bliver brug for mere vand i og omkring de større byer.
Fra mange sider er det blevet påpeget, at væksten i det globale vandmarked udgør et stort eksportpotentiale
for Danmark. Skal dette potentiale udnyttes, kan den danske vandsektor få en central rolle, idet forsyningerne i kraft af sektorens lange historie og hidtidige organisering har genereret og akkumuleret meget stor viden
og unik erfaring særligt i forhold til driften af systemerne.
Der er bred enighed om, at en succesfuld udnyttelse af eksportpotentialet betinger, at en række barrierer af
forskellige karakter forinden nedbrydes. Det gælder for eksempel manglende international orientering i forsyningerne, de lovmæssige begrænsninger i forhold til tilknyttede aktiviteter som begrænser forsyningernes
muligheder for at afprøve nye løsninger, samt manglen på en overordnet politisk vision for sektoren. Hvis
disse barrierer ikke adresseres, er der stor sandsynlighed for, at andre lande løber med sejren. Først og
fremmest er det en forudsætning, at sektoren står sammen og sætter fælles kurs mod målet. Det er således
helt afgørende, at der formuleres en fælles vision for sektoren, og at samarbejdet på tværs i sektoren styrkes.

6.2 Miljø
Miljøaspektet er helt centralt for tilrettelæggelsen af fremtidens danske vandsektor og dermed også for
vandselskaberne. Den omgivende natur er således både afsender og modtager af den ressource, det hele
drejer sig om – vand. Det er derfor helt afgørende for det produkt, vandselskaberne leverer, at vandet i den
danske undergrund bevarer et så højt kvalitetsniveau, at der kræves mindst mulig behandling, inden vandselskaberne kan lede vandet videre ud til kunderne. Tilsvarende er miljøaspektet i fokus, når vandet ledes
retur til renseanlæggene som spildevand, for her har vandselskaberne en vigtig opgave i forhold til at rense
vandet til et niveau, der sikrer, at det kan ledes tilbage i naturen med en acceptabel påvirkning af dyre- og
planteliv samt vandets naturlige kredsløb.
En række forskellige parametre har indvirkning på samspillet mellem vandsektoren og miljøet. Et væsentligt
aspekt er risikoen for forurening af grundvandsressourcen. Dette aspekt udgør allerede en stor udfordring for
vandselskaberne, idet forurenede indvindingsboringer medfører store omkostninger, når vandselskaberne
for at opretholde den nødvendige produktion skal finde nye kildesteder og etablere nye boringer. Omfanget
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af den udfordring, forureningen udgør, understreges af, at der i 2011 i enkelte forsyningsselskaber er konstateret overskridelser af grænseværdierne for indholdet af uønskede stoffer i mere end en tredjedel af selskabernes boringer.
Vandselskaberne har derfor stor interesse i at begrænse udledningen af miljøfremmede stoffer i naturen
mest muligt for dermed at minimere risikoen for forurening af grundvandsressourcen. Modsat har landbruget
en kommerciel og økonomisk interessere i at maksimere produktionen, hvilket blandt andet kan understøttes
gennem brugen af pesticider. Den store udfordring, som er politisk, er derfor at finde en balance mellem de
to modsatrettede interesser, således at landbrugets produktion ikke bringer fremtidens vandforsyning i fare. I
den forbindelse er det nødvendigt at forholde sig til, om vandselskaberne skal tage aktiv del i miljøbeskyttelsen, eller om vandselskaberne udelukkende skal varetage forsyningsopgaven. De udfordringer, som klimaændringerne medfører, forstærker behovet for en afklaring af dette spørgsmål.
I forbindelse med klimaændringerne er spørgsmålet om, hvordan de nødvendige tilpasninger af de nuværende kloaksystemer skal finansieres, helt central. Ikke mindst set i lyset af, at behovet for klimatilpasning
bliver stadig mere presserende i takt med, at hyppigheden og omfanget af skybrud og andre ekstreme nedbørshændelser forventes at stige betydeligt i løbet af de kommende år.
Tilsvarende medfører vandplanerne og de kommende kommunale handleplaner for forbedring af vandløbenes tilstand, at kravene til overløb og udledninger fra renseanlæg skærpes. Situationen kompliceres imidlertid af, at myndighedernes viden om vandløbenes reelle tilstand mange steder er mangelfuld. Dette gør det
vanskeligt at fastlægge det nødvendige renseniveau på renseanlæggene og at fastlægge den mest hensigtsmæssige fordeling af udgifterne mellem forsyningerne og de øvrige aktører, som påvirker vandressourcens tilstand. Hertil kommer også spørgsmålet om, i hvilket omfang vandselskaberne skal spille en rolle i
forhold til sikre en hensigtsmæssig overvågning af vandressourcen og dennes tilstand.
Endelig er vandsektorens eventuelle rolle i forhold til udviklingen af grønne vandteknologier et centralt
spørgsmål. Der er brug for nye, innovative og bæredygtige løsninger, som kan sikre, at vandsektorens egen
miljøpåvirkning gennem f.eks. energiforbrug kan minimeres, samtidig med at driften kan effektiviseres. Men
er det vandselskaberne, der skal initiere og finansiere denne udvikling, eller er det statens og det private erhvervslivs opgave?

6.3 Kvalitet
Vandselskaberne er under konstant pres for at levere vand, der lever op til de høje kvalitetskrav, som både
kunder og politikere stiller. Heldigvis er Danmark i den lykkelige situation, at det vand, der indvindes fra undergrunden, efter en minimal behandling kan ledes ud til kunderne og drikkes direkte fra hanen. Danmarks
situation er yderligere gunstig ved, at vand de fleste steder i Danmark er en rigelig ressource – i modsætning
til mange andre lande, hvor vandmangel er et stadigt voksende problem.
På trods af de gunstige forhold betyder tidligere tiders mindre restriktive brug af sprøjtemidler imidlertid, at
opgaven med at skaffe rent, urenset drikkevand til danskerne er en stadig større udfordring for vandforsyningen. Dette skyldes, at et stort antal indvindingsboringer hvert år må lukkes på grund af fund i vandet af
pesticider og andre miljøfremmede stoffer i mængder, som overstiger de vedtagne grænseværdier. Situationen stiller nye krav til vandsektoren og gør det relevant at diskutere, dels hvad god vandkvalitet er, dels
hvordan man bedst fremtidssikrer vandforsyningen i Danmark.
En mulig løsning på en del af udfordringerne kunne være at tillade rensning af grundvandet, således at
vandselskaberne kunne fjerne de uønskede stoffer fra vandet, inden det leveres til kunderne. Mange danskere giver dog udtryk for en bekymring over for denne fremgangsmåde ud fra en forestilling om, at urenset
vand altid er det bedste. En udbredt bekymring er, at rensning vil ske på bekostning af vandets smag, fordi
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man i renseprocessen for eksempel kan tilsætte klor. Der findes imidlertid en række rensemetoder, som ikke
forringer vandets kvalitet, og nye teknologier og metoder er under udvikling.
En anden løsning på udfordringen kunne være at ændre regelsættet, således at vandselskaberne fik bedre
mulighed for at levere vand af forskellige kvaliteter. I dag har private og institutioner mulighed for selv at opsamle eller indvinde vand, der ikke opfylder kravene til drikkevand, såkaldt sekundavand der kan anvendes
til forskellige formål. Desuden leverer et antal forsyninger sekundavand til industriformål, hvor der ikke er behov for vand af drikkevandskvalitet, fordi vandet primært bruges til rengøring eller som procesvand. Det er
uklart, hvor mange forsyninger, der i dag leverer sekundavand, men der er givet et langt større potentiale på
området og dermed et stort uopdyrket potentiale for anvendelse af forskellige former for vand, der ikke overholder kravene til drikkevand. Bedre mulighed for at levere vand i forskellig kvalitet ville i en vis udstrækning
medføre, at vandselskaberne ikke nødvendigvis er nødsaget til at lukke indvindingsboringer, hvor pesticidfund og anden forurening betyder, at vandet ikke kan bruges til drikkevand. I stedet kunne vandet fra disse
boringer bruges til andre formål, eventuelt efter at have gennemgået en udvidet renseproces. Dette ville i
visse tilfælde kunne give vandselskaberne en økonomisk gevinst, idet det er en stor omkostning for vandforsyningerne at identificere og etablere nye indvindingsboringer, hvor kvaliteten af grundvandet lever op til de
gældende krav. Levering af forskellige vandkvaliteter kræver imidlertid et flerstrenget ledningsnet, hvorfor det
vil kræve store investeringer i udbygning af ledningsnettet at muliggøre dette i praksis.
En anden relevant problemstilling i forhold til at sikre kvaliteten af det vand, vandforsyningen leverer, er risikoen for, at vandet forurenes på dets vej til kunden. Den danske vandforsyning leverer generelt set vand af
meget høj kvalitet. Dog er der er tilbagevendende eksempler på, at forurenet drikkevand har gjort folk syge,
og hvor kogepåbud har været nødvendige, indtil forureningskilden var identificeret og problemet udbedret.
Hændelser af den karakter skaber frustration og utryghed hos kunderne. Med til denne problemstilling hører
også de klimabetingede udfordringer, idet det er konstateret, at klimaforandringerne kan forårsage problemer, der øger risikoen for drikkevandsforurening. For eksempel ved at spildevand kontaminerer det rene
drikkevand i forbindelse med oversvømmelser og overløb fra kloakker. Kloaksystemernes tilstand er dermed
også en relevant faktor i forhold til at sikre den ønskværdige kvalitet i vandforsyningen.
På den baggrund er det relevant at overveje de overordnede krav til kvalitetskontrol, men også at forholde
sig til det faktum, at omfanget af og intervallerne mellem vandselskabernes egenkontrol af vandkvaliteten varierer voldsomt. Fra flere sider er der udtrykt behov for en skærpelse af de nationale krav til omfang og niveau af kvalitetstest og løbende driftskontrol, idet kontrolniveauet naturligvis har stor indflydelse på, hvor hurtigt en eventuel forurening opdages.

6.4 Vandsektorens aktører
Den danske vandsektor er en kompleks størrelse med meget store variationer og forskelle mellem selskaberne i forhold til selskabsstørrelse, faglige kompetencer, organisationsstruktur, forretningsforståelse, økonomi etc.
Historisk set har de små forbrugerdrevne vandværker, som findes i stort antal i landområderne, været drevet
af frivillige kræfter. Faldende interesse for frivilligt arbejde i vandforsyningerne og strengere krav til kvalitetstests, effektivisering og afrapportering har imidlertid betydet, at de små vandforsyninger i stigende grad ser
sig nødsaget til at slå sig sammen for at opnå en højere grad af professionalisering i selskaberne.
I disse år går den overordnede tendens i vandsektoren mod færre og større selskaber. Den udvikling rejser
to meget principielle spørgsmål: hvor langt kan/skal den udvikling fortsætte? Og er det vandsektoren selv,
der skal afgøre dette? Med i overvejelserne om dette punkt indgår valget mellem på den ene side at fortsætte en overordnet strukturudvikling eller på den anden side at bevare den nuværende, decentrale struktur.
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Med til dette spørgsmål hører også det faktum, at strukturudvikling er en kompliceret sag med mange implicerede aktører og med mange forskellige interesser involveret.
Et aspekt i forhold til de fremtidige udviklingsmuligheder er overvejelsen om, hvorvidt det ville være hensigtsmæssigt at åbne markedet for udenlandske aktører i den danske vandsektor. Som udgangspunkt kan
det konstateres, at sektorens historie og selvforståelse taler imod dette, blandt andet fordi den danske vandforsyning udspringer af andelsbevægelsen med dens stolte traditioner for lokal forankring og solidaritet. Men
muligheden for eventuelt at sikre ydelser og produkter af højere kvalitet, forbedret service eller lavere pris
gør det relevant at diskutere fordele og ulemper ved at bryde vandselskabernes nuværende monopol. Dette
vil dog forudsætte, at der skabes mulighed for at genere profit i sektoren, da udenlandske aktører ellers ikke
vil have incitament til at gå ind på det danske marked.
Tilsvarende ligger der en grundlæggende diskussion i, om de rammevilkår og forudsætninger, som den danske vandsektor er bundet af, muliggør, at sektoren kan udnytte de påpegede potentialer, herunder muligheden for at udvikle og øge eksporten af bæredygtig vandteknologi og løsninger samt muligheden for at effektivisere sektoren og udvikle nye forretningsmodeller. Udnyttelse af eksportpotentialet vil sandsynligvis fordre
et tættere samarbejde mellem vandselskaberne og de øvrige aktører på eksportmarkederne, herunder producenter, leverandører og rådgivere. I den forbindelse er der et klart behov for at styrke dialogen parterne
imellem.
Lige så nødvendigt er det imidlertid at fokusere på, om den danske vandforsyning reelt er gearet til at møde
sektorens nuværende og fremtidige udfordringer og udnytte de potentialer, som eksisterer eller opstår over
tid. Eller sagt på en anden måde – besidder vandselskaberne de faglige og organisatoriske kompetencer og
ressourcer, der er eller bliver behov for? Svaret på spørgsmålet kan imidlertid ikke blive entydigt, da netop
faglige kompetencer og ressourcer er ét af de felter, hvor niveauet er direkte sammenhængende med de enkelte selskabers størrelser. Såfremt vandselskaberne skal kunne agere på eksportmarkederne vil det dog
sandsynligvis kræve selskaber med en vis personalemæssig-, organisatorisk- og økonomisk kapacitet.
En yderligere dimension på denne problematik er udfordringen i at sikre, at vandsektoren også fremadrettet
kan tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Dette er helt centralt, hvis vandselskaberne skal spille en aktiv rolle i
en eventuel innovativ udvikling af sektoren.

6.5 Økonomi
Vandselskaberne ejer store værdier i anlæg generelt. Dog har selskaberne dårlige muligheder for at frigøre
kapital fra anlægsværdierne. Vandsektoren har i dag ikke i tilstrækkelig grad mulighed for at sikre likviditet i
forbindelse med optagelse af lån til investeringer. Dette skyldes blandt andet, at vandselskaberne kun har
mulighed for at optage lån med en løbetid på op til 25 år, hvis de ønsker at benytte sig af en kommunal garanti. Samtidigt med at de investeringer, der lånes til, indgår i prisloftet og dermed i taksterne over op til 100
år. Der er således ikke takstmæssig dækning for tilbagebetaling af lånene. Dette sætter vandselskaberne i
en klemme i forhold til at finansiere vedligeholdelse, klimatilpasning, fremtidssikring af ledningsnet og øvrige
anlæg.
Hertil kommer, at vandsektoren er under et betydeligt pres for at leve op til de effektiviseringskrav, som
Vandsektorloven pålægger de vandselskaber, der er omfattet af prisloftsreguleringen. Effektiviseringskravene betyder helt konkret, at mange vandselskaber som følge af sænkede prislofter må arbejde under betydeligt reducerede budgetter i 2012. Dette skyldes, at der tages udgangspunkt i udgangspunkt i driftsomkostningerne i perioden 2003-2005. Til denne dimension hører også forskellen mellem små og store vandselskabers evne til at løfte de opgaver, der ligger ud over selve forsyningsopgaven, herunder klimatilpasning,
innovation og udvidet egenkontrol. Her gælder det, at de mindre selskaber typisk har færre ressourcer både
økonomisk og menneskeligt til at løfte opgaverne.
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En alternativ mulighed for at skaffe kapital til investeringer er at åbne for nye investorer, f.eks. pensionskasser. En eventuel interesse fra andre investorer ville forudsætte, at vandselskaberne blev drevet som en forretning med fokus på at skabe afkast til investorerne. Spørgsmålet om muligheden for ekstern kapitaltilførsel
til sektoren afstedkommer endvidere spørgsmålet om, hvorvidt vandselskaberne efter selskabsgørelsen er
blevet en forretning, hvor selskaberne og deres ejere skal kunne tjene penge på driften, eller om sektoren
fortsat skal drives som en nonprofit-forsyning.
Et væsentligt aspekt af økonomien er prisstruktur og prisniveau. På disse parametre markerer den danske
vandsektor sig dels ved at have en af de højeste gennemsnitspriser på vand i Europa, dels ved en særdeles
indviklet og uigennemsigtig prisstruktur. Billedet kompliceres yderligere af, at prissætningsmodellen varierer
fra selskab til selskab. Resultatet er, at der er store prisforskelle vandselskaberne imellem.
Dertil kommer, at store virksomheder visse steder ikke opkræves særbidrag for særligt forurenet spildevand
til trods for, at spildevandet fra disse virksomheder kræver en særlig omfattende og omkostningstung rensning. Det kan ikke afvises, at vandselskabernes incitament til at se gennem fingre med ’forurener-betalerprincippet’ kan være kommunal hensyntagen i forhold til virksomheder og arbejdspladser.

6.6 Kunder
Et helt centralt tema i forhold til vandsektorens kunderelationer er kundernes krav og forventninger til fremtidens vandsektor. Der er ingen tvivl om, at den helt grundlæggende forventning om en stabil og sikker vand
og spildevandsforsyning fortsat lever. Forsyningssikkerhed er imidlertid en parameter, som kunderne i høj
grad tager for givet. I takt med at vand – blandt andet som følge af klimaforandringerne – flere steder skaber
nye problemer, er kundernes forventninger til vandsektoren dog under forandring. Nye aspekter er forventninger om, at det for eksempel må være vandselskabernes opgave at sikre, at kældre og lavtliggende bebyggelse ikke oversvømmes ved ekstremregn. På spildevandsområdet diskuteres således, i hvilket omfang
det er kundernes eller vandselskabernes ansvar at håndtere regnvand på kundernes private grund. I kølvandet på dette følger så overvejelserne om, hvorvidt kunderne i så fald er villige til at betale for de tiltag, der
kan sikre, at bebyggelser og natur ikke lider overlast som følge af de ændrede nedbørsmønstre.
Vandselskabernes kunder kan overordnet set opdeles i to grupper, der på en række områder har vidt forskellige forventninger, behov og ønsker til vandforsyning og spildevandshåndtering. Den første gruppe samler de private husstande, erhvervskunder, institutioner og lignende, som primært bruger vand til at drikke
samt til madlavning, bad, toiletskyl og almindelig rengøring. For denne gruppe har det afledte vand karakter
af husspildevand. Den anden gruppe omfatter de landbrug og industrivirksomheder, som enten i kraft af deres vandforbrug eller karakteren af det afledte spildevand adskiller sig fra private husstande og almindelige
erhvervskunder.
De to kundegrupper har i kraft af deres forskelligheder forskellige behov og interesser i forhold til kvalitet,
forsyningssikkerhed, økonomi etc. I dag er det produkt, de køber, imidlertid identisk, idet stort set alt leveret
vand er vand af drikkevandskvalitet. Et relevant diskussionsspørgsmål er derfor, hvorvidt vandselskaberne
fremadrettet skal kunne tilbyde forskellige ydelser og produkter, der imødekommer forskellige kunders konkrete behov?
For kunderne er prisspørgsmålet naturligvis helt centralt. Men pris og kvalitet hænger uløseligt sammen. Det
er en udbredt opfattelse, at kunderne i forhold til vand oplever kvalitet som den vigtigste parameter, mens
prisen opleves som mindre vigtig. Hvis kvaliteten er i orden, bliver prisen imidlertid mere interessant. Derfor
ligger udfordringen i at finde den rette balance mellem kvalitet og pris.
Som en yderligere dimension i denne diskussion ligger hele spørgsmålet om vandsektorens varierende og
efter nogles mening manglende fokus på kundeservice og kommunikation. Ligesom elselskaberne har de
kommunalt ejede vandselskaber i kraft af sin fortid som kommunalt forsyningsområde traditionelt set været
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en meget introvert sektor uden det store fokus på kundeservice og kundeinddragelse. Med den nylige selskabsgørelse er kundeinddragelse og større åbenhed blevet et krav. En del vandselskaber har derfor utvivlsomt en stor udfordring foran sig, idet mentaliteten i selskaberne stadig ligger tættere på en kommunal tankegang end på en moderne, serviceorienteret virksomheds kundetilgang.
I forhold til kundeinddragelse er der grundlæggende to modeller; henholdsvis direkte indflydelse og indirekte
indflydelse. Den danske Vandsektorlov stiller krav om direkte kundeinddragelse i form af kunderepræsentanter i vandselskabernes bestyrelser. Dette giver vandselskaberne udfordringer, idet valget af kunderepræsentanter forudsætter, at alle kunder informeres om valget og anspores til enten at stille op eller afgive sin
stemme.
Modellen med indirekte kundeinddragelse er indført i vandsektoren i blandt andet England, hvor der er oprettet nationale forbrugerklagenævn. Disse har til opgave at sikre, at kundernes interesser tilgodeses i vandselskaberne. I Danmark anvendes lignende modeller i elsektoren, varmesektoren og gassektoren.

6.7 Vandsektorens rammevilkår
Vandsektorens rammevilkår påvirkes direkte af forsyningernes lovmæssige regulering, som i Danmark er
spredt over flere hovedlove, herunder Vandforsyningsloven, Vandsektorloven, Miljøbeskyttelsesloven og Betalingsloven. Hertil kommer de europæiske regelsæt såsom Vandrammedirektivet til beskyttelse af vandløb
og vådområder, som har indflydelse på dels kravene til spildevandsbehandling, herunder krav om minimering af regnbetingede udløb, dels de eksterne påvirkninger af vandkredsløbet fra landbrug, industri og andre
aktører.
Helt central for vandselskaberne er imidlertid Vandsektorloven med det formelle navn ”Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold” som efter at have været knap seks år undervejs blev endeligt vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Vandsektorloven tilsigter en fælles regulering af sektorens organisering og økonomiske forhold på både vand- og spildevandsområdet. Vedtagelsen af Vandsektorloven har
imidlertid medført en voldsom kompleksitetsstigning i regelgrundlaget for vandsektoren. Blandt vandsektorens interessenter er der derfor bred enighed om, at en forenkling af reglerne vil være både hensigtsmæssig
og ønskværdig, når Vandsektorloven efter planen skal revideres i 2013. Især peges fra flere sider på behovet for at koordinere, afstemme og sammenskrive reguleringen af forsyningsselskabernes opgaver, som i
den nuværende situation rammesættes af en stribe love med et større antal tilhørende bekendtgørelser.
Omfanget og kompleksiteten af reguleringen er et helt centralt rammevilkår for forsyningernes nuværende
drift og ikke mindst i forhold til sektorens fremtidige forretningsudvikling. Helt konkret er prisloftsreguleringen
et tiltag, som sætter stramme grænser for vandselskabernes handlefrihed i bred forstand. Prislofterne på
vandselskabernes ydelser, som fastsættes af Forsyningssekretariatet, indebærer, at mange vandselskaber
ikke har luft i budgetterne til at foretage investeringer i for eksempel klimatilpasningsaktiviteter, som falder
uden for definitionen af, hvad vandselskaberne må beskæftige sig med.
Et andet rammevilkår, som vurderes at være en decideret stopklods for sektorens udvikling, er reglerne for
vandselskabernes tilknyttede aktiviteter. Reglerne betyder, at vandselskaberne er underlagt en række restriktioner, som gør det særdeles kompliceret for eksempel at udnytte spildevandsslam og varme fra spildevand til produktion af el og varme til andet end eget forbrug. Konsekvensen heraf er, at kun meget få vandselskaber udnytter de potentialer for at producere miljøvenlig energi, som spildevandsrensningen naturligt
rummer.
Foruden de lovmæssige rammevilkår har vandsektorens interne struktur og organisering stor indflydelse på
sektorens udviklingsmuligheder. På den baggrund ligger der en helt central overvejelse i at afklare, i hvilket
omfang en gennemgribende strukturudvikling kan bidrage til at effektivisere sektoren. Tilsvarende er det i
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forbindelse med revisionen af Vandsektorloven uundgåeligt at forholde sig til, om den nuværende decentrale
forsyningsstruktur med tusindvis af vandselskaber af vidt forskellig størrelse er hensigtsmæssig at bevare.
Det helt overordnede spørgsmål i forhold til vandsektorens fremtidige rammevilkår er imidlertid, hvorvidt det
er ønsket om økonomisk effektivitet i snæver forstand, der skal udstikke rammerne for fremtidens vandsektor, eller om udviklingen i stedet skal styres af samfundets og kundernes interesser, ønsker og behov. Dette
spørgsmål er særligt relevant i forhold miljøbeskyttelse.
Ønsket om at beskytte miljøet og sikre drikkevandsressourcens tilstand nu og i fremtiden er stort både blandt
vandselskaberne og i den brede danske befolkning. Men i miljødebatten er der tilbagevendende diskussioner om, hvorvidt der i Danmark er tilstrækkeligt gode rammebetingelser i forhold til at beskytte grundvandet
mod forurening. Holdningerne er mange, og forskellige interesser ser forskelligt på problemstillingen. Behovet for rammebetingelser, der fastlægger retningslinjerne også på dette felt, er stort, idet vandselskaberne
dagligt mødes af kravet om fortsat at levere rent vand til kunderne, selv om et stort antal boringer hvert år må
lukkes på grund af overskridelser af de fastsatte maksimumsgrænser for pesticider eller andre miljøfremmede stoffer i vandet.
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7. Fremtidsscenarier
Med afsæt i den foreliggende empiri og med inspiration fra DANVAs Innovationsdøgn er formuleret fire fremtidsscenarier, som skitserer, hvordan fremtidens vandsektor kan se ud i 2050, samt hvilke veje sektoren kan
bevæge sig ad for at nå de skitserede scenarier.
Samlet set er scenariebeskrivelserne et inspirationskatalog over forskellige delelementer, som tilsammen
tegner et billede af, hvordan den danske vandsektor sandsynligvis kunne se ud i 2050. De enkelte delelementer matcher og kontrasterer hinanden og kan dermed kombineres på mange forskellige måder. I realiteten findes altså langt flere mulige scenarier end de fire, som er eksemplificeret på de følgende sider. Men det
har med grønbogen ikke været hensigten at skitsere så mange fremtidsscenarier som muligt, men at sandsynliggøre bredden og forskelligheden i de forestillinger og fremtidsønsker, som deltagerne på DANVAs Innovationsdøgn 2011 fremkom med.

7.1 Den behovstilpassede lavprisforsyning
Op igennem 1990’erne blev de danske vandforsyninger for alvor opmærksomme på, at forurening af grundvandet med pesticider og andre miljøfremmede stoffer ville blive en stor udfordring for fremtidens vandforsyning. Ændrede lovbestemmelser i 2020 betød imidlertid, at vand af forskellige kvaliteter nu er godkendt til
forskellige formål. Foruden drikkevand producerer og sælger vandforsyningerne nu forskellige former for
specialvand til kunder med særlige behov. Kunderne har dermed mulighed for at vælge, hvilken vandkvalitet
de ønsker leveret, afhængig af hvilket formål vandet skal bruges til. Til de private husholdninger er vand af
drikkevandskvalitet stadig den mest solgte, mens mange industrivirksomheder køber vand af lavere kvalitet
til brug i produktionen. Desuden har et mindre antal forsyninger specialiseret sig i at tilbyde vand af særlig
høj kvalitet til især fødevare- og medicinalproducenter, som har brug for sterilt vand i produktionen.
Samtidig med lovændringerne i 2020 blev det muligt for vandselskaberne at udlicitere indvindingen af vand
fra forurenede indvindingsboringer til private aktører. En række boringer, hvor grundvandet ikke egner sig til
drikkevand, er således udliciteret til industrivirksomheder og landbrug, som selv står for indvindingen. Inden
det indvundne vand bruges, renser de private aktører vandet i det omfang, de finder nødvendigt, og så det
lever op til de nationale minimumskrav for industrivand. Efter brug gennemgår spildevandet en grundig rensning, inden det ledes tilbage i det naturlige kredsløb. De private aktører kan vælge selv at forestå rensningen
eller aflede spildevandet til de offentlige renseanlæg.
Rammevilkårene for drikkevandsindvinding har ikke ændret sig betydeligt. Således kommer det vand, danskerne drikker fra hanen, stadig direkte fra den danske undergrund, hvorfra det ledes ud til kunderne efter at
have gennemgået en minimal behandling. En lempelse af grænseværdierne for drikkevandets indhold af pesticider har imidlertid, sammen med udliciteringen af forurenede indvindingsboringer og muligheden for at
sælge industri- og procesvand af forskellig kvalitet, betydet, at bekymringer om forurening af grundvandsressourcen ikke længere er et issue for drikkevandsforsyningen. Det er myndighedernes opgave at tage de
nødvendige foranstaltninger i forhold til at sikre miljøet, og vandselskaberne har derfor ikke særlige forpligtigelser i forhold til påvirkningen af det omgivende miljø.
Beslutningen om at muliggøre salg af vand i forskellige kvaliteter var et resultatet af, at kunderne op gennem
2010’erne fik markant større indflydelse i vandsektoren. Dette skete dels gennem vedtagelse af kravet om
50 procent kunderepræsentation i vandselskabernes bestyrelser, dels gennem et kundeinitieret politisk pres
på lovgiverne, da den daværende Vandsektorlov skulle revideres i 2013. Kundernes krav om at sænke de
daværende vandpriser var den primære drivkraft for lovændringerne i 2020. Med disse lovændringer cementeredes desuden den hidtidige målsætning om, at vandselskabernes primære opgave er at forsyne kunderne
med vand, som lever op til kundens behov og krav, til den lavest mulige pris.
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De markedsdrevne ændringer i sektorens rammevilkår betød, at vandsektoren over en 10-årig periode gennemgik en gennemgribende effektiviserings- og konsolideringsproces, således at sektoren i 2050 består af
omkring 100 forbrugerejede vandselskaber.

7.2 Den klimatilpassede vandhåndtering
I Danmark i 2050 er nedbør i store mængder en permanent del af hverdagen gennem store dele af året. Ikke
desto mindre udgør ekstrem nedbør ikke længere et stort problem for det danske samfund. En række tiltag
betyder, at oversvømmelser af kældre, veje og kloaksystemer nu er yderst sjældne. Når uheldet en sjælden
gang er ude, kompenserer den nationale klimatilpasningsfond de berørte borgere og virksomheder for eventuelle omkostninger og gener. Klimatilpasningsfonden er finansieret af staten, forsikringsselskaberne, frivillige donationer og ved, at vandselskaberne har kunnet frigøre midler til klimatilpasningsindsatsen gennem
låntagning i selskabernes anlægsværdier.
Den primære grund til den problemfrie situation er, at kloakkerne de fleste steder er moderniseret og omlagt
til separatsystemer, samt at et stort antal private forbrugere og virksomheder har installeret systemer til lokal
håndtering af regnvand. Omlægningen af kloaksystemet var en national beslutning, og finansieringen skete
gennem en pulje betalt dels af vandselskaberne, dels af Klimatilpasningsfonden.
Den lokale håndtering af regnvand har gjort det muligt for private forbrugere og virksomheder at udnytte
regnvandet til forskellige formål, hvor vand af drikkevandskvalitet ikke er en nødvendighed, såsom til vanding, toiletskyl, rengøring og lignende. Udbredelsen af lokale regnvandsanlæg, som renser eller afleder
regnvandet lokalt, har betydet, at Danmarks samlede forbrug af vand, som indvindes fra undergrunden, er
reduceret med mere end 70 procent siden år 2000.
Omlægningen af kloaksystemerne betyder, at det regnvand, som ikke opsamles og bruges lokalt, transporteres væk fra byerne til særligt indrettede regnvandsreservoirs, hvor det gennemgår en let rensning, inden det
ledes videre ud i de naturlige vådområder. Fordi regnvandet ikke på noget tidspunkt blandes med spildevandet fra husholdninger og industri, kan det indgå i det naturlige kredsløb uden først at have passeret det centrale renseanlæg.
Fra politisk hold er indført krav om, at alle vandselskaber som minimum skal varetage vandforsyning til
10.000 kunder. Hertil kommer, at alle vandselskaber både skal kunne forsyne kunderne med vand og varetage behandlingen af regn- og spildevand. Kravene betyder, at et stort antal små og mindre vandforsyninger
har været tvunget til at slå sig sammen for at kunne leve op til de nationale krav. Som følge heraf varetages
den danske vandforsyning i 2050 af ca. 20 vandselskaber.
Med til billedet hører også, at de ca. 20 forsyningsselskaber sidder med det overordnede ansvar for forvaltningen af vandressourcen som helhed. Således er det fra politisk side besluttet, at det er vandselskabernes
ansvar at sikre, at ikke kun grundvandsressourcen men også vandløb, søer og kystvande lever op til de
strenge nationale og internationale krav til blandt andet pesticidforurening og kvælstofudledning. Rollen som
vandets vogter gav med de folkevalgte politikere i ryggen vandselskaberne mulighed for gennem en række
sanktioner at nedbringe landbrugets og industriens påvirkning af vandressourcen. Kontrollen med, at de restriktive regler overholdes, stiller dog store krav til vandselskaberne, hvorfor opgaven udelukkende kan udfyldes i kraft af selskabernes størrelse og økonomiske råderum.
I forhold til vandselskabernes økonomiske råderum er det centralt, at konsolideringen af vandsektoren og
ændrede lovbestemmelser betyder, at alle vandselskaber har fået mulighed for at foretage sideordnede aktiviteter såsom salg og installation af løsninger til lokal håndtering af regnvand, konsulentydelser samt salg af
energi, som produceres gennem spildevandsbehandling. Den økonomiske gevinst ved vandsektorens side-
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ordnede aktiviteter er en central finansieringskilde for vandselskaberne og dermed også for de løbende miljøbeskyttelsesindsatser.

7.3 Et dansk vandeventyr – eksport af ”Danish Water”
Den danske vandsektor har i 2050 gennemgået en liberaliseringsproces og fungerer nu på fuldstændigt
kommercielle vilkår. Forsyningsopgaven varetages dermed fortrinsvis af en række kommercielle selskaber,
hvoraf det største, Scandinavian Water, servicerer ca. 10 mio. kunder i Norge, Sverige og Danmark.
Foruden de kommercielle selskaber findes også et stort antal mindre, forbrugerejede vandforsyninger, der
drives som andelsselskaber. Fælles for vandselskaberne er, at de alle skal leve op til de nationale krav om
driftskontrol og kvalitetssikring. Samtidig skal alle vandselskaberne overholde den centrale prisregulering,
hvilket betyder, at prisen på vand er identisk i hele landet. Muligheden for at drive en profitabel forretning,
hvor eventuel profit kan realiseres af selskabernes aktionærer, er imidlertid selskabernes primære incitament
til at udvikle og effektivisere driften.
Tidligere gav risikoen for oversvømmelser og overløb af renseanlæg som følge af ekstremregn såvel vandsektorens aktører som husejere, forsikringsselskaber og politikere grå hår. Det var før regnvandshåndteringen i Danmark blev tilpasset klimaforandringerne. I stedet for at se store regnmængder som et problem opfattes vandet nu som en værdifuld ressource, der kan udnyttes på forskellig vis. En del af vandet bruges til
rekreative og almennyttige formål, for eksempel badeanlæg, søer og kanaler i byerne, og til vanding af offentlige byhaver, mens en del renses og eksporteres til områder, hvor vand er en mangelvare.
Mængden af vand, der eksporteres, overvåges løbende og reguleres i forhold til forsyningernes aktuelle
vandbeholdning, således at det kun er overskudsvand, der sendes ud af landet. Vand er med andre ord en
overskudsforretning for det danske samfund, som udnytter, at mængden, der kommer ned ovenfra, overstiger det danske samfunds eget forbrug.
Eksporten af overskudsvand understøttes af, at brandet ’Danish Water’ er et kvalitetsstempel, som er kendt
og værdsat i store dele af verden. Således sælges ikke kun ’kvantivand’, som de lokale vandforsyninger i de
vandfattige egne selv distribuerer til kunderne, men også ’kvalivand’, som er vand af den fineste danske kvalitet, der sælges direkte til slutbrugerne på flaske.
Detailsalget af Danish Water er et bredt forretningsområde, som løbende udbygges gennem udvikling af nye
smagsvarianter og koncepter. Vandselskabernes fælles eksportselskab står for eksporten af både
’kvantivand’ og ’kvalivand’. Scandinavian Water ejer 25 procent af eksportselskabet, mens de resterende 75
procent af aktierne er fordelt mellem de andre kommercielle selskaber og de forbrugerejede forsyninger. Fortjenesten ved vandeksporten har betydet, at den kundeoplevede vandpris i Danmark nu er én af Europas laveste. Således betaler danske kunder i 2050 kun 10 kr. pr. m3 leveret vand.
Spildevand takseres separat, idet en del private husholdninger og virksomheder har installeret decentrale
renseanlæg, så vandet kan renses og genbruges op til 100 gange i det lukkede kredsløb, inden det ledes til
de offentlige renseanlæg. Udviklingen inden for decentrale rense- og genanvendelsesanlæg har bevirket, at
vandforbruget er stærkt reduceret, idet både private og virksomheder har fået et økonomisk incitament til at
investere i vandbesparende teknologier. Således er grundvandsindvindingen reduceret med ca. 50 procent i
løbet af en 20-årig periode. Hertil kommer, at de decentrale rense- og genanvendelsesanlæg er baseret på
yderst energieffektive teknologier, som i stor udstrækning benytter sig af energi fra vedvarende energikilder.
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7.4 Danmark som førende udvikler af grønne vandløsninger
Gennem en koordineret indsats har Danmarks tre forsyningsselskaber (Østforsyningen, Forsyning Jylland og
Fyns Forsyning) i samarbejde med DTU og andre førende videninstitutioner samt en række teknologiudviklende virksomheder udviklet teknologiske landvindinger i form af nye, grønne helhedsorienterede løsninger
til vandforsyningen. Teknologierne har været i brug i den danske forsyning i en årrække, men nu i 2050 har
udlandet også for alvor har fået øjnene op for de mange fordele ved de danske løsninger. Som følge deraf
opfattes Danmark nu globalt set som den førende udvikler og leverandør af grønne vandløsninger.
Implementeringen af de nye løsninger i den danske vandsektor har betydet, at rent vand ikke længere er en
udfordring for vandforsyningen. Et teknologisk gennembrud har gjort det muligt at rense vand så effektivt, at
stort set alle former for vand kan renses til drikkevandskvalitet. Således er det vand, som de danske vandselskaber leverer til kunderne, det reneste vand i verden. Ligeledes er spildevandsrensningen omlagt, således at størstedelen af vandet kan renses og recirkuleres i systemet.
Kunderne er tilfredse med udviklingen og bekymrer sig ikke længere om, hvorvidt det vand, der kommer ud
af hanen, stammer fra grundvandet, havet, nedbør, overfladevand, eller om det er recirkuleret spildevand.
Forsyningssikkerhed og 100 procent rent vand er kundernes primære krav.
Fælles for de mange nye teknologier er også, at de er yderst energieffektive, hvorfor den danske vandsektors samlede energiforbrug er reduceret markant over en årrække. Et andet fællesstræk er, at løsningerne er
skalerbare, således at de kan bruges både på mikroniveau i den enkelte husstand og på makroniveau i store
centrale systemer, der kan dække verdens storbyer. Disse unikke egenskaber betyder, at de tre danske forsyningsselskaber jævnligt modtager udenlandske delegationer, som vil se nærmere på de danske løsningsmodeller. Dermed fungerer forsyningssektoren som et udstillingsvindue for de grønne vandløsninger til glæde for de mange virksomheder, der lever af at udvikle, sælge og rådgive om specialtilpassede helhedsløsninger.
Udviklingen har betydet, at op imod 250.000 danskere nu er beskæftigede i vandbranchen, som hvert år eksporterer for ca. 100 mia. kr. ifølge de senest opgjorte tal fra Danmarks Statistik. Dermed er grønne vandløsninger i 2050 Danmarks mest værdifulde eksportfelt.
Udviklingen blev oprindeligt initieret og finansieret fra politisk hold på baggrund af en samlet vision for vandsektorens udvikling, som blev vedtaget i efteråret 2015. På nuværende tidspunkt er det imidlertid den interne
konkurrence virksomhederne imellem, som driver udviklingen. Således er der et fortløbende kapløb mellem
både de tre forsyningsselskaber og de private virksomheder om at udvikle det næste teknologiske gennembrud. En del løsninger udvikles ikke desto mindre i projektbaserede samarbejder mellem forsyninger, private
virksomheder og videninstitutioner,
En stor del af finansieringen til udviklingsprojekterne kommer fra en række danske og udenlandske pensionskasser, som over en årrække har investeret intensivt i den danske vandsektor. Disse pensionskasser har
gennem de senere år ligget i top på de globale lister over afkast til pensionsopsparerne. Pensionskassernes
incitament til at investere i vandsektoren opstod som følge af, at det i 2015 blev muligt for vandselskabernes
aktionærer at realisere den profit, der skabes i selskaberne. Således investerer pensionskasserne både i private virksomheder og forsyningsselskaber. Kapitalen placeres der, hvor pensionskasserne mener, de kan få
bedst udbytte af deres investeringer.
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Bilag 1: Inno
ovation
nsdøgn
nets fo
orløb
Formålet med DANVAs Innovationsd
døgn var prim
mært at afdæ
ække væsentligste intereessenters bud
d på fremtigerne blev in
nddelt i fire grrupper, som gennem fors
skellige øvelsser hver skulle sætte
dens vandssektor. Deltag
dsektor anno
o 2011 samt udtænke to fremtidsscen
f
narier – et drø
arie og et
ømmescena
ord på den danske vand
e. De tre førstte faser i ned
denstående model fungerede som deen overordne
ede ramme
mere realisttisk scenarie
om grupperrnes arbejde på Innovatio
onsdøgnet.

I DISCOVER-fasen blevv hver gruppe
e bedt om att forholde sig
g til to af de syv
s overordn ede temaer og derigenord på den danske
d
vands
sektors styrkker, svagheder, udfordringer og potenntialer.
nem sætte o
Derudover sskulle deltagerne konkrettisere de væ
æsentligste po
ointer og spø
ørgsmål i forhhold til grupp
pens to temaer.
af døgnet var sat i en DR
REAM-ramme
e, som gav deltagerne
d
’lic
cense to be w
wild’ og slipp
pe fantasien
Næste del a
løs, idet må
ålet i denne fa
ase var at få så mange in
nnovative idé
éer og muligh
heder på borrdet som muligt. Deltagerne blev b
bedt om i ord
d og billeder at skitsere d
deres håb og drømme forr den danskee vandsektorr i 2050.
Derefter sku
ulle gruppern
ne internt bliv
ve enige om,, hvilke af de
e foreslåede scenarier
s
gruuppen ville arbejde
a
videre med og ffremlægge fo
or resten af deltagerkreds
d
sen.
På andenda
agen blev gru
upperne bed
dt om at udtæ
ænke et scen
narie, som op
pridser deltaggernes mere
e realistiske
bud på, hvo
or den danske vandsektor kunne tæn kes at se ud i 2025 samtt, hvad der skkal til for at nå
n dertil. Herr
arbejdede g
grupperne i DESIGN-fase
D
en, hvor måle
et er at formu
ulere et realistisk konceppt. Grupperne
e præsenterede herefte
er deres frem
mtidsscenarie
er inklusiv drrivere, barrierrer, nødvend
dige påvirkninnger og grup
ppens anbefalinger til, h
hvordan en realisering
r
aff scenariet ka
an muliggøre
es.
Innovationssdøgnet var tilrettelagt og faciliteret aff proceskons
sulenterne Hiildebrandt & Brandi i sam
marbejde
A og Kragelu
und Kommun
nikation.
med DANVA
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Bilag 2: Deltagerliste – DANVAs Innovationsdøgn 2011
Deltagerne på DANVAs Innovationsdøgn blev fordelt i fire grupper, som i løbet af døgnet hver arbejdede
med to overordnede temaer som hovedfokus.
Gruppe 1: Miljø & Samfund
Carsten Nystrup, Nordvand (Gruppefacilitator)
Eske Groos, KL
Ella Marie Bisschop-Larsen, DN
Vibeke Plesner, Naturstyrelsen
Jørn Jespersen, Dansk Miljøteknologi
Svend Erik Jepsen, DI
Ellen Margrethe Basse, Erhvervsjuridisk Institut
Henrik Kærsgaard, Niras
Lars Therkildsen, Københavns Energi
Gruppe 2: Vandsektorens aktører & Samfund
Jacob Brønnum, Forsyning Helsingør (Gruppefacilitator)
Claus Homann, Aarhus Vand
Sten Dyrmose, Polycom
Jacob Dyrby Petersen, RUC
Carl-Emil Larsen, DANVA
Benny Hagelskjær, Danish Water Services
Hans-Martin Friis Møller, Grontmij
Hans Jørgen Rasmussen, Dansk Fjernevarme
Gruppe 3: Kunder & Kvalitet
Christian Beyer, Frederiksberg Forsyning (Gruppefacilitator)
Flemming Kjærulf, Nyborg Forsyning og Service
Helga Moos, forfatter og foredragsholder
Pernille Ingildsen, Grundfos
Lena Söderberg, Svenskt Vatten
Jens Prisum, Spildevandscenter Avedøre
Malde Volmer Beinthin, Cand. polyt. i environmental technology
Gruppe 4: Kunder & Økonomi
Christian Ammitsøe, VandCenter Syd (Gruppefacilitator)
Stig P. Christensen, Cowi
Kim Harreskov, Silkeborg Forsyning
Lynge Skovgaard, Deloitte
Anette Christiansen, Landbrug & Fødevarer
Tove Bakke Lauersen, DANVA
Finn Helmer, selvstændig iværksætter
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