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Rammen



Agenda

• Præsentation 20-25 minutter

• Åben diskussion 20-25 minutter



Hjælp vi mangler penge

• Udvikling i demografi

• Udvikling i arealanvendelse

• Udvikling i produkt

• Udvikling i klima



Hvem har ansvaret for at definere behov?

Kommunen:
Kommuneplanlægningen

Vandforsyningsplanlægningen

Spildevandsplanlægningen

Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse 

Vandhandleplaner og Natura 2000 planer 

Kommende risikostyringsplaner

….



Hvem skal finansiere fremtidige løsninger til at opfylde 

behovet

Vandselskabet:
Regulering: Tager udgangspunkt at vi skal leve op til fortidens krav

Likviditetsklemme, burokrati etc., fastlåste finansieringsomkostninger.

Den tager vi ikke i dag

Kommunen: Sparekrav, førnævnte demografiske udfordringer etc.

Private: Investeringer i vand og spildevand øger ikke ejendommens 

belånbare værdi



Sammenhæng i finansiering

Kommune + 

Vandselskab
Privat



Finansieringsløsninger i dag

Kloakering i det åbne land

• Den der tildeler lånet bærer ikke risikoen

• Faste regler for rente => spekulation mod vandselskabet

• Enkeltsagsbehandling per person og per selskab=> ingen stordriftsfordele



Andre brancher



Adskillelse af regn og spildevand på privat grunde

• Et samfundsmæssigt ansvar der desværre ikke lader sig afgrænse af skel

• Den enkelte borger bærer hele omkostningen selv, men deler nytten med 

alle andre. 

• I mange kommuner er borgernes respons og medie-omtalen meget negativ 

ift adskillelse

• Store udfordringer med finansieringen på privat grund, hvis der ikke er 

eksisterende friværdi

Hvordan kan vi som forsyning hjælpe 

borgerne med finansieringen ?

15. mia. kr!



Anlægsarbejde: Individuelle tekniske 
løsninger på adskillelse af regn- og 
spildevand på privat grund. Nogle 
spildevandselskaber tilbyder 
abonnementsordning andre lader 
kunden selv finde en løsning

Videreformidling: 
Spildevandsselskaber videreformidler 
kunder til Administrator, der ønsker en 
finanseringsordning på adskillelse af 
regn- og spildevand

Kundehåndtering:  Fx et boligselskab 
eller en forbrugslånsbank. Varetager 
kundeflow, herunder herunder 
kontraktudformning og inddrivelse

Kapitalindskud: Fx 40% fra 
Danmarks Grønne Investeringsfond 
og 60% fra 1-2 andre 
investeringsselskaber, evt. et 
pensionsselskab

Finansieringsselskab

Administrator

Kunder i 
Aarhus

Aarhus 
Vand

Kunder i 
Odense 

Vandcenter 
Syd

Kunder i 
Hillerød

Hillerød 
Forsyning

...

...

Finansieringsordning for adskillelse



Fordele
• Vi kommer ikke kun med problemet, men kommer også med en løsning

• Stordriftsfordele og risikospredning giver lavere omkostninger for den enkelte 

forbruger

• Mulighed for bedre sammenhæng, hvis vi er med til at definere løsningen

Hvad siger I?

Andre incitamenter end kommunalt 

pålæg og bødeforlæg?


