
Hvad kan vi ?– hvilke rammer har vi? 

- Og hvad betyder politik i en forsyningshverdag? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Jan Hvidtfeldt-Andersen, direktør Halsnæs Forsyning 
medlem af DANVA’s bestyrelse 
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I de gode gamle dage…. 

Grundvand 

Drikkevand 

Afløb 
Distribution 

Rensning 

Udledning 

Kerneydelsen var til at få øje på… 

Det gik egentlig meget godt 

Vandforsyningsplan Spildevandsplan 



Nye tider – udvidet fokus 



Nye tider…..udvidet fokus 

• Vejret – øget normalnedbør 

• Klimaforandringer – øget ekstremnedbør 

• Nye teknologier 

• Flere og nye partnerskaber og 

samarbejdsrelationer 

• Prisloft – (med)finansiering / økonomi 

• Vand- og Natura2000 planer 

• Kommuneplaner 

• Klimatilpasningsplaner 

• Landskabet 

• Æstetik 

• Beredskab 

• Serviceniveau v. normalnedbør og 

ekstremnedbør  



Bæredygtige byer og vand i bybilledet 

 

TIDENS KRAV ? 



Forsyningsselskabets rolle? 

  Samme rolle –  

nu med ”bonus” 



BONUS - HOVEDENTREPRENØR 
 

• Sikre, at de politiske mål 

(stat, kommuner) omsættes 

til praktiske løsninger.  
 

• Rollen kan være forskellig 

fra sted til sted og fra 

opgave til opgave. 
 

• Supplement til den 

traditionelle opgave 
 

• Når det giver mening -

økonomisk, fysisk eller 

organisatorisk. 



Det samlede vandkredsløb 

Arealanvendelse 

Grund-
vand 

Vandfor-
syning 

Byspilde
-vand 

Byens 
regnvand 

Våd natur 

Vandselskaberne varetager i 

større eller mindre grad driften 

af de enkelte dele i 

vandkredsløbet  

 

• Mest i det ”tekniske 

vandkredsløb” (f.eks vandløb 

i byer) 

 

• Mindst i det ”naturlige 

vandkredsløb” 



Sammenhængende regulering – er i gang… 

Klimatilpasning 

Medfinansiering  

Privates incitament til at adskille regn- og  

spildevand 

Hvad kan vi kan gøre på kommunalt område 

Hvad kan vi på privat område.  

 



Ændringer  

Tilpasning af opgaver på vandområdet 

Behov for nye løsningstyper f.eks.:  

• Integrerede kloak- og vandløbsanlæg  

• Vandveje 

• Overfladeanlæg til håndtering af tag- 

og overfladevand etc 



Nye løsninger – nye krav 

 
Pænt  

Funktionelt 

Funktionsdygtigt 

Driftssikkert 

Ikke begrænse byudviklingen 

Finansieres 

 Forsyning 

 Kommune 

 Private 

Omkostningseffektive 

 -  iht. Forsyningssekretariatet 

Anlæg koordineret med andre 

Forsyningsarter 

Husk beredskabet 



Mange fluer med et smæk….. 

• Mulighed for at vælge den struktur 

• der giver bedst mening 

• Håndtering af den øgede synlighed 

• Holdbare tekniske løsninger 

• Sikring af kapaciteten i det  

• hydrauliske system 

• Håndtering af øget normal nedbør 

• Håndtering af skybrud 

• Vandveje 

• Opmagasinering 

• LAR på offentlig og privat grund 

 
 



En klar rollefordeling i den samlede 

vandlovgivning 

 Kommunen  

• ansvarlig for den 

overordnede 

planlægning af byer  

• opstiller langsigtede og 

samfundsmæssigt 

afstemte mål for den 

samlede vandforvaltning 

 

 

Vandselskaberne  

• De centrale 

vandoperatører 

• Arbejder ud fra afstukne 

rammer og mål 

• Vandhåndtering 

• Klimatilpasning 

• Planlægger, etablerer og 

driver anlæg 
 En klar finansieringsmodel med fokus på de 

samfundsøkonomisk optimale løsninger – der kan 

være forskel fra sted til sted. 

 



Kort og godt – Lidt om LAR 

• Skal ses i sammenhæng med 

resten af vandkredsløbet  

• Når  det giver mening 

samfundsøkonomisk og 

funktionelt. 

• I stedet for dyrere løsninger 

(proportionalitet) 

• Helhedsvurdering 

• Hvad er smart i forhold til 

planlægning af afløbssystemet. 

• Kun et af flere elementer 

• Ikke kun LAR i bunden af bakken – 

det nytter ikke 



Lørenskogvej 

Afkobling/forsinkelse 



Lørenskogvej 



Behov for ny ansvars- og rollefordeling 

Kommunerne  

opstiller overordnede mål og rammer gennem 

kommunal planlægning som f.eks. 

spildevandsplaner, byplanlægning. 

 

Vandselskaberne  

sikrer, at kloaksystemet og byens infrastruktur 

indenfor de udstukne mål og rammer spiller 

optimalt sammen.  

designer, udfører, (ejer) og driver anlæg 

 

 
 

 



Kort om DANVA 

 Brancheforening for danske vandselskaber 

  Bestyrelse bestående af kommunalpolitikere og direktører 

  Ca. 170 medlemsvirksomheder 

  Medlemsvirksomhederne servicerer mere end 5 mio. danskere 

  Ca. 300 aktivt arbejdende medlemmer 

  Høringsberettiget  

  Medlemsservice, interessevaretagelse (lobby), kursusvirk- 

     somhed, formidling, standardisering og projekter 

Foreningens formål er at varetage medlemmernes og den danske 

vandsektors interesser med henblik på at fremme en stabil, effektiv og etisk 

forsvarlig vand- og kloakforsyning på et højt kvalitetsniveau og på et for  

miljøet bæredygtigt grundlag 

 


