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Sådan skabes verdens bedste regulering

Samarbejde og internationalisering

Reguleringen skal erkende at de forskellige vandselskaber er meget forskellige
i deres udgangspunkt og de rammevilkår de fungerer under, og at pris måske
ikke er det vigtigste.
Verdens bedste regulering tager udgangspunkt i nogle rammer og mål, og
håndterer så de forskellige forsyninger med respekt for den forskellighed og de
muligheder det giver.

Hvad siger kunderne egentlig?
KF har en dialog med kunderne
om deres ønsker og behov:

Fremtiden betyder øget opkobling
og langt flere data.
IoT og IoS bliver en realitet.
Øget service bliver et krav.

Reguleringen skal være agil
og fleksibel

•

Fokus på bæredygtighed

•

Fokus på Innovation

•

De vil gerne betale mere….

INDUSTRIKUNDERNE
Nødvendigt med agilitet og fleksibilitet også over for
industrikunder, som har mange forskellige ønsker og behov.
•

Investeringer skal helst afskrives over 10 år eller mindre

•

Teste nye muligheder af i et industrielt symbiosearbejde

•

Andre vandkvaliteter

•

Helhedsløsninger ved kobling af
vand og energi

• Vi kan faktisk gøre virksomhederne

mere konkurrencedygtige
• Stabil kvalitet vigtigere end pris

Hvad skal reguleres?

De 3 vigtigste ressourcegrupper som forsyninger forvalter
Vandkredsløbet i form af grundvand der oppumpes og spildevand der udledes. Dvs. en
regulering skal tage udgangspunkt i en bæredygtig forvaltning af hele vandressourcekredsløbet. Reguleringen skal erkende at vandselskaberne er miljøvirksomheder

Anlægsaktiverne, alle forsyninger over en vis størrelse skal certificeres efter Asset
Management standarden ISO 55000, hvor der kan fastlægges individuelle mål afhængigt af
forsyningens karakter. Der auditeres eksternt. Internationalt kendt og veldokumenteret. Al
certificering reducerer krav fra andre reguleringer

Ressourceudnyttelse, den ressource forsyningerne forvalter i vand, spildevand, varme
eller affald, der kan udnyttes til energi eller materialer. Stort set alle stoffer ender i
spildevandet, og med den hastighed der udvikles nye stoffer, sker det langt hurtigere end
politikerne kan lovgive. Behovet er ramme-regulering, der sikrer forsyningerne den
nødvendige agilitet til at sikre vores miljø.

Det kan være afgørende, at Kalundborg Forsyning dels understøtter
symbiosesamarbejde mellem industriens virksomheder, dels råder over en
strategisk reserve til enhver tid. Et realistisk bud på størrelsesorden er ca. 1 mio.
m3 af såvel drikkevand, overfladevand, kapacitet til spildevandsrensning samt
ligeledes en strategisk ressource indenfor fjernvarme, som kan aktiveres indenfor
et år til brug i industrien.

Et højt serviceniveau indenfor forsyningens forretningsområder omfatter, udover god
service i hverdagen, at områderne skal sikres en høj grad af naturbeskyttelse,
klimasikring og at anlægsmassen vedligeholdes optimalt. Der er dog landsbyer og
landområder, hvor de klassiske løsninger ikke er rentable. Kalundborg Forsyning kan
tilskyndes til at udvikle alternative, tilpassede løsninger, som sikrer at områderne er
velfungerende på både serviceniveau, klima- og naturbeskyttelsesområdet. Og, hvor
det er rentabelt, kan Kalundborg Forsyning ligeledes indgå i udviklingen af løsninger
som forskønner lokalområder og dermed bidrager til at skabe rekreativ værdi og øget
værdi af boliger. Endelig kan Kalundborg Forsyningen også undersøge mulighederne for
at øge folkesundheden gennem teknologianvendelse i Forsyningen.

For at sikre drikkevand og overfladevand samt at tilpasse samfundet mod ekstremregn, kan
Kalundborg Forsyning fremadrettet – og i tæt samarbejde med kommunens miljøafdeling –
tage en mere aktiv og ansvarlig driftsoperatørrolle for det samlede vandkredsløb.
Myndighedsopgaverne vil i dette samarbejde naturligvis fastholdes ved kommunen (og
staten), mens Forsyningen varetager den samlede hydrauliske og funktionsmæssige
planlægning indenfor rammerne af myndighedsmål og krav. Vandoperatørrollen indføres over
tid og i sammenhæng med øvrige aktiviteter, fx klimatilpasning, indvindingstilladelser,
overløbs-registrering, recipientkvalitet osv. Finansieringen sker over taksterne, men formålet
er dels at kvaliteten, miljøtilstanden og funktionen af vandkredsløbet vil blive forbedret, dels
at borgernes omkostninger på privat grund til vandinfrastruktur vil falde.

Verdens bedste regulering skal sikre at
forsyningen drives i tæt dialog med
ejeren i et aktivt ejerskab, hvor også
myndigheden er forpligtiget

Vandets grundlov
Vand er en værdi. Det er livsgrundlaget for natur og mennesker.
Vand er sårbart og skal beskyttes.
Vand er fra naturens side rent, rigeligt og dejligt.
Vand skal opleves og bruges.
Vand er et fælles ansvar.

§ 1. Vand skal fremme livskvalitet og sundhed.
§ 2. Alle har ret til nære rekreative vand- og naturområder.
§ 3. Bæredygtighed er det grundlæggende princip ved indgreb i vandets kredsløb.
§ 4. Enhver forbruger har ret til sundt, friskt og koldt drikkevand.
§ 5. Regnvand er en positiv ressource, der skal nyttiggøres og håndteres.
§ 6. Vand skal håndteres og produceres energirigtigt.
§ 7. Enhver, som forvolder skade i dele af vandets kredsløb, skal afholde udgifterne til udbedring af
skaden.
§ 8. Danmark skal være et foregangsland inden for vand og bruge denne position til at eksportere viden og
teknologi, der fremmer sundt vand i et godt vandmiljø globalt.

