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FORSIDEFOTO
Sten Scheibye - en af dansk  
erhvervslivs mest erfarne ledere,  
giver vandselskaberne gode råd. 
Foto: Mads Nissen, Scanpix.
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ÅRET, DØGNET, DANMARK RUNDT
www.leifkoch.dk - tlf: 70239898

FIND LÆKAGERNE, FØR DE FINDER DIG!

En mindre lækage kan ligge længe under 
jorden og først vise sig, når lækagen er 
blevet så stor, at den har ødelagt  
undergrunden og hele vejområder kan være   
undermineret. 
 

Skaderne kan være fatale og renoverings-
omkostningerne store. Det gælder derfor om 
at finde lækagerne så tidligt som muligt. 
 

Leif Koch A/S hjælper dig med at finde små 
lækager, før de bliver store.  



Vandselskaber får mulighed  
for at inddrive gæld

Det er med tilfredshed, DANVA kan 

konstatere, at der er indgået politisk 

aftale mellem samtlige partier i Folke

tinget om en styrkelse af den offentlige ind

drivelse. DANVA har i flere år kæmpet for at få 

bragt orden i problemerne med, at restancer 

for især vandregningen ender med at blive 

til tab for vandselskaberne.

Offentligt ejede forsyninger får nu mulig

hed for at minimere deres økonomiske tab i 

forbindelse med inddrivelse. Det er nemlig 

politisk vedtaget, at forsyningsselskaber kan 

overtage inddrivelsesopgaver fra SKAT. For

ventningen er, at vandselskaberne dermed 

selv kan hente en stor del af de flere end 150 

millioner kroner, som over 16.000 vandkun

der ikke har betalt, og som i sidste ende alt 

andet lige kan medføre højere vandtakster, 

fordi SKAT ikke har kunnet hente pengene 

hjem. 

Vi har i flere år oplevet, at SKAT ikke har 

kunnet løfte opgaven med at inddrive restan

cer for ubetalte vandregninger. Jeg vil derfor 

gerne rose partierne på Christiansborg, 

der har hørt vores forslag til en løsning 

af problemet. Nu får vandselskaberne 

mulighed for at overtage opgaven fra 

SKAT og vælge at inddrive restancerne 

selv, ligesom de får mulighed for at 

benytte sig af private aktører som 

advokater og inkassofirmaer til at 

løse opgaven.

Der skal nu ske en drøftelse af 

detaljerne for, hvordan modeller 

for inddrivelsen skal foregå mest 

 hensigts  mæssigt, og DANVA tilbyder i 

den forbindelse at bistå Skatteministeriet med 

assistance i et direkte samarbejde. 

Aftalepartierne er enige om, at der vil 

blive tale om afskrivning af en mindre del 

af gældsposterne, der er overgivet til SKAT 

før 19. november 2015. Det var den dato, en 

særlov om inddrivelse ovenpå sagen med EFI 

(et fælles inddrivelsessystem) trådte i kraft, 

og fordringshaverne skal have en kompen

sation for tabet. Her vil DANVA naturligvis 

også spille ind med løsninger, så det bliver så 

lille et tab for vandselskaberne som muligt.

DANVA vil arbejde på at få et overblik over, 

hvilke fordringer fra forsyninger, Skattemini

steriet mener, skal afskrives. Det bør være op 

til forsyningerne selv at vurdere, om det kan 

betale sig for vandselskaberne at inddrive de 

restancer, der ligger hos SKAT, når nu vi har 

fået muligheden for at tage opgaven tilbage.

Desuden mener DANVA, at manglende 

betaling for afledningen af spildevand også 

hører til de gældposter, som i særlig grad kan 

støde retsfølelsen. Der er en stærk tendens til, 

at stadig flere vandkunder spekulerer i ikke 

at betale deres spildevandsregning, fordi de 

ved, det er risikofrit, da vandselskaberne ikke 

som i f.eks. Sverige og Finland må lukke for 

drikkevandet, hvis man skylder for betaling 

for håndtering af spildevand. Det kan i særlig 

grad støde retsfølelsen for de øvrige kunder, 

at det indtil videre ikke har været muligt at 

sætte ind overfor denne gruppe skyldnere, 

som samtidig fortsat har kunnet få deres 

fulde service.  

CarlEmil Larsen
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”Vi har i flere år 
 oplevet, at SKAT 

ikke har kunnet løfte 
opgaven med at 

 inddrive  restancer 
for ubetalte 

 vandregninger.
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Står I med et klimaprojekt, hvor I savner inspiration til at 
komme videre med en visionær løsning, med at udvikle 
samarbejdet eller med at finde nye løsninger, der giver 
merværdi for byen, stedet og borgerne, så er dette kursus 
svaret. Med udgangspunkt i studieture og oplæg fra føren-
de eksperter udvikler vi over 3 kursusgange en vision og 
en løsning for jeres konkrete projekt. Deltagerne arbejder 
med klimatilpasning i kommune og forsyning.

Få ny inspiration til klimatilpasning 

KURSUS

Danmarks første AkvaVej er etableret og står klar til at håndtere 
klimaændringerne og sikre boligområder mod skybrud. Med en 
strækning i fuld skala på Bredagervej i Tårnby skal udviklings-
projektet ”AkvaVejen” nu stå sin test efter indvielsen 22. juni.

Hver sommer skaber kraftig regn og skybrud problemer 
i Danmark. Særligt de tæt bebyggede boligområder mær-
ker følgerne, når vandmasserne rammer Danmark. Nu indvies 
landets første ”AkvaVej”, som er en klimasikret vej, der også 
renser vandet.

Det er NCC og Teknologisk Institut, der står bag udviklingen 
af AkvaVejen, som er en hel ny generation af klimaveje med 
integreret rensningsanlæg. Løsningen har et stort potentiale 
i forhold til håndtering af skybrud ved direkte nedsivning, 
rensning og mulighed for rekreativ anvendelse af vejvand i tæt 
bebyggede boligområder.

DANMARK FÅR SIN FØRSTE  
KLIMAVEJ MED INDBYGGET  
RENSEANLÆG

Yderligere information  
www.danva.dk

NYT FRA  
BRANCHEN

I år hang der et flot Vandetsvej-
banner i DANVAs telt på Folke-
mødet, og to medarbejdere fra 
BIOFOS KloakLab instruerede 
elever fra en 6. klasse i eksperi-
menter om spildevand. På Van-
detsvej styregruppemødet i 
Aarhus den 26. juni viste Jens 
Kjær Christensen og Kristian 
Mandrup Pedersen stolt ban-
neret frem. I øjeblikket arbejder 
styregruppen med to udvik-
lingsprojekter: Udbygning af 
afsnittet om klima i samarbejde 

med Energi & Vand og opda-
tering af lærervejledning og 
nye undervisningsforløb med 
lektionsplaner i samarbejde 
med CFU. På den måde kan 
den populære hjemmeside 
blive endnu mere inspireren-
de til undervisning om vand, 
spildevand og klima. Målet er, 
at Vandetsvej.dk skal inspirere 
elever til at vælge en uddannel-
se indenfor naturfag og gerne 
en fremtid i vandsektoren. 

VANDETSVEJ.DK  
BLIVER ENDNU BEDRE

UNDERVISNING

KLIMATILPASNING



AUGUST 2017  #4  DANSKVAND 7

LÆS ALLE NYHEDER 
PÅ DANVA.DK

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen 
sender nu et rejsehold ud i landet, som skal vej-
lede kommunerne i deres arbejde med at ruste 
sig i forhold til oversvømmelser og nedbrydning 
af kysterne.

”Vi rykker nu ud med et rejsehold, som kan 
vejlede kommunerne i at tilpasse og optimere 
deres løsninger til at håndtere de store mæng-
der vand, som fremtidens klima byder på. Det 
er en stor og presserende opgave, hvor staten 
skal støtte kommunerne i at få sat de bedste 
løsninger i værk”, siger miljø- og fødevaremi-
nister Esben Lunde Larsen. 

Rejseholdet kommer til at bestå af eksperter 
fra Miljøstyrelsen og Kystdirektoratet og vil i høj 
grad være opsøgende over for kommunerne. 
Derfor vil rejseholdet i efteråret afholde en række 
møder over hele landet, hvor kommunerne kan 
få vejledning om helhedsorienteret beskyttelse 
mod oversvømmelse og erosion. Det vil også 
være muligt for kommunerne at kontakte rejse-
holdet, hvis de har planer om at lave helheds-
løsninger og ønsker vejledning. 

Rejseholdet vil også stille information og 
vejledning til rådighed på blandt andet hjem-
mesiden klimatilpasning.dk til inspiration for 
kommunernes arbejde med klimatilpasning. 
Ud over rejseholdet har regeringen lavet aftale 
med kommunerne om blandt andet modeller 
for bidragsfordeling til kystbeskyttelse. 
Det er gratis for kommunerne at få vejledning til 
deres klimatilpasnings- og kystbeskyttelsespro-
jekter. Regeringen afsætter ni millioner kroner 
til rejseholdet over de næste tre år. 

Rejseholdet kan kontaktes via følgende  
e-mail: rejsehold.kystogklima@mfvm.dk

REJSEHOLD SKAL HJÆLPE 
KOMMUNER MED AT 
HÅNDTERE VILDERE VEJR

DANMARK FÅR SIN FØRSTE  
KLIMAVEJ MED INDBYGGET  
RENSEANLÆG

Den 21. juni var en mærkedag i 
Vandhuset. Tovholdere og kon-
taktpersoner mødtes til samtaler 
om, hvad der fungerer godt i net-
værkene og lavede brainstorm på 
ønsker til fremtiden. 

Deltagerne fremhævede det 
store engagement hos de aktive 
i netværkene og den værdifulde 
erfaringsudveksling om faglige 
emner og udfordringer. Der blev 
efterspurgt en ny IT platform til vi-
dendeling og overblik over aktivi-
teter fx med en årsberetning. Det 

er vigtigt med formidling fx artikler 
til DANSKVAND eller hjemmeside, 
temadage eller oplæg på Dansk 
Vand Konference. 

Det nyeste netværk handler om 
GIS og Geodata, og No Dig Infra 
og Fletværk er også nye netværk.  

Næste store event er netværks-
seminar i Vandhuset. 

 
DANVAs netværk er altid åbne 
for nye medlemmer. Kontakt 

Helle Kayerød på hkr@danva.dk

5 års fødselsdag 
FOR DANVAS NETVÆRK

NETVÆRK

REJSEHOLD

På generalforsamlingen i WssTP, the Water Supply 
and Sanitation Technology Platform, der er initieret 
af den Europæiske Kommission for forskning og tek-
nologiudvikling for vandbranchen, blev Jens Prisum, 
Teknisk Direktør hos BIOFOS A/S, den 14. juni 2017 
valgt ind til bestyrelsen. Læs mere på www.wsstp.
eu og http://wsstp.eu/about-us/board-members/ 

JENS PRISUM VALGT IND I  
BESTYRELSEN FOR WSSTP

INNOVATION



FORENING LOVGIVNING

Aftale om at forsyningerne kan  
overtage flere inddrivelsesopgaver 
Med en bred aftale i Folketinget den 8. juni 2017 er der nu politisk enighed om, at kommunalt ejede  
forsyninger på sigt kan overtage flere inddrivelsesopgaver, ligesom visse gældsposter mod kompen
sation ekstraordinært afskrives. De kommunale forsyninger skal, indtil aftalen bliver udmøntet,  
fortsætte inddrivelsen efter gældende praksis med effektive opkrævningsprocesser.

D ANVA har igennem flere år kæmpet for, 

at vandselskaberne skal kunne vælge 

selv at inddrive restancer. Derfor er 

det en sejr for vandselskaberne, at samtlige 

partier i juni 2017 indgik en politisk aftale, 

der styrker den offentlige inddrivelse generelt, 

og at de kommunale forsyninger eksplicit er 

omfattet af aftalen. 

Overtage inddrivelsesopgaver og pri-
vate aktørers rolle
Med aftalen er der politisk enighed om, at 

kommuner og forsyningsselskaber på sigt skal 

kunne overtage flere inddrivelsesopgaver; uden 

at det dog endnu er fastlagt hvilke eller under 

hvilke forudsætninger. Skatteministeriet op

lyser, at man vil indlede drøftelser om mulige 

modeller med KL og forsyningsselskaberne, 

sidstnævnte forventeligt repræsenteret af 

DANVA. 

Aftalen giver også politisk opbakning til, at 

private aktører i fremtiden skal kunne ind

drages, når gæld til det offentlige skal ind

drives. Også her forestår der drøftelser af 

modeller ud fra, hvad der er økonomisk ren

tabelt, forretningsmæssigt muligt, fornuftigt 

og retssikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Omfanget af kompensation for  
afskreven gæld 

Gældsposterne, der er overgivet til SKAT før 

19. november 2015, skal ifølge aftalen 

afskrives, og fordringshaverne, bl.a. 

forsyningsselskaberne, skal kompen

seres for tabet. Hvad omfanget 

af denne kompensation 

bliver, skal drøftes, 

når de økono

miske konse

kvenser for fordringshaverne er kendte. Det 

forventer Skatteministeriet at have et bedre 

oveblik over i efteråret 2017.

DANVA arbejder på at få et overblik over, 

hvilke fordringer fra forsyninger, der ifølge 

Skatteministeriet kan afskrives. 

DANVAs politiske arbejde
DANVA har henvendt sig til skatteminister og 

skatteordførerne og meddelt, at foreningen er 

klar til at drøfte konkrete modeller for inddri

velsesopgaven i forsyningerne. I forlængelse 

heraf har Skatteministeriet efter sommerferien 

2017 indkaldt DANVA til møde, hvor specielt 

afskrivninger og kompensationen vil blive 

drøftet. 

DANVA arbejder aktuelt i en nyligt oprettet 

arbejdsgruppe på tværs af sektorer og regule

ringsområder med at udvikle konkrete model

ler, som skal forelægges aftalepartierne. Sam

tidigt fortsætter DANVA med at arbejde for, at 

der indføres en hjemmel i Vandforsynings og 

Betalingsloven, så spildevandsforsyningssel

skaber kan anmode et vandforsyningsselskab 

om at lukke for vandforsyningen, hvis kunden 

nægter at betale eller indgå en aftale. Derved 

ville danske vandselskaber få samme mulighed 

som deres kolleger i Sverige og Finland allerede 

har. Desværre er den mulighed dog nedprio

riteret af Energi, Forsynings, og Klimamini

steriet, idet det tidligst kommer med på lov

programmet i Folketingsåret 2018/2019.

Vandselskaberne skal fortsætte  
praksis, indtil aftalen udmøntes
Forsyningerne har i de seneste år optimeret 

opkrævningsfasen; det vil sige alle aktiviteter, 

der går forud for overdragelsen af gælden til 

inddrivelsesmyndigheden, SKAT. Og aktuelt 

SAGEN KORT

Siden 2015, hvor SKAT lukkede ned 
for EFI (Et Fælles Inddrivelsessy-
stem), har inddrivelsen af vandsel-
skabernes gæld skullet foretages 
manuelt. DANVA har kæmpet for, 
at offentligt ejede selskaber skal 
have mulighed for selv at inddrive 
restancer. I juni 2017 indgik alle Fol-
ketingets partier en aftale, der gør 
det muligt for vandselskaberne selv 
at inddrive restancer. 

Det gør DANVA:
DANVA nedsætter en faglig backing 
gruppe med deltagelse af vandsel-
skaber. 

DANVA har været med til at etab-
lere et uformelt netværk med Dansk 
Affaldsforening, Dansk Fjernvarme, 
Dansk Energi, Danske Inkassoad-
vokater, Dansk Inkasso Branche-
forening samt Dansk Erhverv.

DANVA er i kontakt med skatte-
ministeren, skatteordførerne, 
 forligs partierne og KL.  

TEKST: LARS FISCHER / FOTO: COLOURBOX

DANVA vurderer, at der ultimo 2015 var akkumuleret 153 mio. 
kroner med relation til spildevand og 24 mio. kroner med 
tilknytning til drikkevand i restance hos SKAT.  Et nyt forlig 
gør det nu muligt at inddrive en del af disse restancer. 

vil aftalen om inddrivelse ikke få konsekvenser 

for praksis inden for inddrivelse, før aftalen er 

udmøntet. Hvornår dette vil ske, vides endnu 

ikke.   
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 Læs ”Aftale om styrkelse af den  
offentlige gældsinddrivelse” på  
www.skm.dk

Har du spørgsmål til DANVA,  
kontakt Susanne Vangsgård,  

T: 8793 3510, sv@danva.dk

YDERLIGERE INFORMATION



FORENING

A rbejder du med vandkvalitet og drikkevandskontrol hos myndig

hed eller i vandforsyning, og er du interesseret i at høre nærmere 

om de nye regler fra EU og fra Miljøstyrelsen, så skal du sætte 

kryds i kalenderen den 18. september 2017. Kom til en spændende dag 

med fokus på drikkevand.

På konferencen informerer Miljøstyrelsen om den nye drikkevands

kontrol og om konsekvenserne for myndigheder og vandforsyninger. 

Derudover er der en række vejledninger, som skal ændres som følge af 

bekendtgørelsen. På konferencen vil du også høre nærmere om disse 

ændringer og få mulighed for at komme med input til Miljøstyrelsen.

Da EU’s drikkevandsdirektiv er grundlaget for de nye danske drik

kevandsregler, har vi også inviteret repræsentanter fra Det europæiske 

General Direktorat (DG Environment), som blandt andet arbejder med 

revision af Drikkevandsdirektivet, samt svenske og østrigske repræsentan

ter for myndigheder og/eller forsyningsselskaber for at høre nærmere om, 

hvordan de har indarbejdet kravene fra EU i deres nationale lovgivning. 

DANVA er i dialog med Miljøstyrelsen, og det endelige program for 

konferencen afhænger af resultatet af den kommende høring af vand

kvalitetsbekendtgørelsen. Foreløbigt program kan ses på www.danva.dk

Ny bekendtgørelse om drikkevandskontrol
Der er et udkast til bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med 

vandforsyningsanlæg i høring indtil 24. juli. Der er foreslået følgende: 

 Alle parametre i drikkevandskontrollen skal udtages på forbrugerens 

taphane uden forudgående skylning.

 Kimtal v. 37 grader er foreslået udtaget af kontrollen, og der bibeholdes 

en grænseværdi på 200 /ml for kimtal v. 22 grader. Der skal naturligvis 

stadig udtages prøver for coli og Ecoli.

 Hvis der er overskridelser på taphaneprøven, der kan henføres til 

forbrugerens installation, løses sagen i dialog mellem forbruger og 

kommunen, som sikrer udbedring og opfølgning. 

 Hvis overskridelserne kan henføres til forsyningsnettet, løses sagen i 

dialog mellem kommune og forsyningsselskab.

 Der bliver sandsynligvis mulighed for, at antallet af parametre, der 

indgår i den lovpligtige kontrol, kan nedsættes – nogle efter en statslig 

risikovurdering andre efter en lokal risikovurdering, hvor vandværket 

eller vandselskabet skal fremsende forslag til kommunen, som har 

godkendelsesmyndigheden. 

 Boringskontrollen bibeholdes, men alt fra boring til taphane vil sandsyn

ligvis fremover blive betragtet som driftskontrol og er som sådan ikke 

omfattet af den lovpligtige analysepakke men henføres til selskabernes 

arbejde med drikkevandssikkerhed.

 Andre analysemetoder end akkrediterede kan anvendes som doku

mentation, hvis metoderne vurderes at være valide.

 Forslag om at kontrollen med enkeltvandforsyninger og mindre vand

forsyninger skal bortfalde.

Ændringerne kommer også til at betyde ændringer i blandt andet vej

ledning om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg og i vej

ledning om kogeanbefaling. Prøvetagningsmanualen for udtagning af 

drikkevandsprøver er allerede ændret, idet der er tilføjet beskrivelser 

af, hvordan der skal udtages taphaneprøver. Derudover kan det blive 

aktuelt for vandværker og –selskaber at justere systemerne omkring 

drikkevandssikkerhed. Ligesom der ligger et stort arbejde forude i form 

af risikovurderinger og i meddelelse af nye prøvetagningsprogrammer.   
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DANVA har udarbejdet høringssvar se mere på  
www.danva.dk

Vil du vide mere så kontakt Dorte Skræm på ds@danva.dk
Tilmelding på danva.dk

MERE INFORMATION
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18. september 2017 Vandhuset, Godthåbsvej 83, Skanderborg

KONFERENCE om nye  
krav til kontrol af drikkevandet     



Torben Wiese har bl.a. skrevet bestselleren ”Bryd vanen” og holdt workshops i 
mange organisationer.  Hans oplæg var både underholdende, sjovt og lærerigt. 
Han sluttede af med dette gode råd: ”Hvis din hest er død, så stå af”.

FORENING FOLKEMØDE 2017

Torben Wiese har bl.a. skrevet bestselleren ”Bryd vanen” og holdt workshops i 
mange organisationer.  Hans oplæg var både underholdende, sjovt og lærerigt. 
Han sluttede af med dette gode råd: ”Hvis din hest er død, så stå af”.

VAND OG FOLK I TELTET
DANVA gjorde for femte år i træk vand synligt på Folkemødet. I år skete det i et fælles forsyningstelt 
med Dansk Affalds forening og Dansk Fjernvarme samt samarbejde om vandevents med medlem
merne fra Fors, BIOFOS, Kalundborg Forsyning og Bornholms Forsyning. De vandrelaterede arrange
menter indeholdt både  skole undervisning, politiske debatter og events til forsynings kunder.

 Folkemødet 2017 blev afholdt 
15.-18. juni i Allinge.  

 Den officielle åbning var  
torsdag kl. 12.00 og der var  
officiel afslutning søndag  
kl. 14.00. 

 Deltagere anslået  
til 100.000 personer. 

 Events i 2017: 3202.

 Læs mere på 
www.folkemoedet.dk

FOLKEMØDET 2017

Forsyningsminister 
Lars Christian Lilleholt 
gav igen på branche-
direktørernes indspil om 
ejerskab af forsyninger.

Eleverne gennemførte forsøg, der illustrerede rensning af spildevand. Vand-
pensum er obligatorisk for bornholmske  Kongeskærskolens 6. klasser, der 
anvender vandetsvej.dk. 

Vandets første arrangement blev præ

senteret af BIOFOS 16. juni kl. 9. Besøgs

tjenesten KloakLab, repræsenteret ved 

informationsmedarbejderne Kristian Mandrup 

Pedersen og Jens Kjær Christensen underviste 24 

engagerede elever fra 6.a. på Kongeskærskolen i 

Allinge i renseprocesser.

Alle skolens elever har som led i undervisnin

gen bl.a. ekskursion til Tejn Renseanlæg, hvor de 

oplever virkelighedens fysiske processer. Et ønske 

fra skolen har resulteret i en mindre gasproduk

tionsmodel på renseanlægget.

”På den måde kan eleverne nu ved selvsyn 

se, hvordan vandkredsløbet fungerer inklusiv 

udnyttelsen af ressourcerne fra restprodukterne. 

Det understøtter elevernes cirkulære forståelse,” 

siger Kongeskærskolens fysiklærer, Jørgen Hauen 

Laugesen.

Vandpensum er obligatorisk for skolens  6. klas

ser, som anvender vandetsvej.dk.

Lort til lagkage
Fredag middag 16. juni blev der under ledelse af 

konsulent i DANVA, Dorte Skræm, debatteret, 

hvad der er mest optimalt at gøre med spilde

vandsslam. Debatten, der var arrangeret af Fors, 

BIOFOS og DANVA, havde repræsentanter fra 

landbrug, spildevandsselskaber og DANVA. 

Fors sender slammet til udbringning, mens 

det brændes i BIOFOS: 

”Ved at brænde slammet anvender vi ener

gien til fjernvarme og er selvforsynende med 

strøm. Men vi har udfordringer med fosfor, 

som vi gerne vil udnytte af asken. Til gengæld 

bliver medicinrester og mikroplast brændt 

væk,” siger John Buur Christiansen.

Sune Aage Sckerl fra Genanvend Biomasse 

gav udtryk for vigtigheden i at være forsigtig:

”Vi skal føle, det er rigtigt at få slammet til

bage på markerne. Så der må gerne stilles 

skrappe krav,” siger Sune Aage Sckerl, hvilket 
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tionen op i et energiselskab og et vandselskab, 

det er nemlig ikke muligt at blande affald i 

spildevandet indenfor et selskab,” siger Carl

Emil Larsen.

Flaskevand kontra drikkevand
Lørdag 17. juni var der i samarbejde mellem 

DANVA, Fors, Bornholms Forsyning og Ka

lundborg Forsyning under ledelse af Dorte 

Skræm fra DANVA paneldebat om decentral 

vandforsyningsstruktur og flaskevand kontra 

hanevand. I panelet var udover repræsentanter 

fra forsyningerne også Frank Erichsen, der er 

bedre kendt som Bonderøven fra DR1.

”Jeg købte Kastanjegården som 22årig og 

har egen boring. Den første henvendelse fra 

kommunen var et krav om, at jeg skulle tage 

vandprøver fra min boring, der var trusler om 

politi og så videre. Det var træls. Jeg tager an

svar og ejerskab for mit vand, derfor er det helt 

uforståeligt,” siger Frank Erichsen.

Direktør i Kalundborg Forsyning, Hans

Martin Friis Møller mente, at myndigheden 

måske bare var bekymret for Frank Erichsen og 

hans familie. Men Bonderøven høstede bifald 

fra det fyldte telt ved at sige, at kommunens 

”omsorg” med trusler om politi havde han nu 

helst været foruden.

Den afsluttende del af debatten blev formule

ret som råd til publikum om, hvordan man kan 

undgå at købe flaskevand, hvis man er på farten. 

DANVA takker medlemmerne for den store 

indsats med Folkemødet. Efter sommerferien 

bliver der lagt en strategi for, hvordan vandsa

gen præsenteres ved Folkemødet 2018.   

rektør, CarlEmil Larsen talte med borgmester 

i Albertslund, Steen Christiansen.

”Det giver rigtig god mening at genanvende 

restprodukterne fra spildevand. Vi er verdens

mestre til det i Danmark. Vi har skabt et system, 

hvor vi har tålmodige penge, hvor borgerne 

får investeringerne igen ad åre,” mener Steen 

Christiansen.

CarlEmil Larsen sagde, at reguleringen bør 

følge med udviklingen:

”Det er lovligt at lave energi af spildevand, 

men det er kun muligt, hvis man deler produk

Lørdag 17. juni var der i samarbejde mellem DANVA, Fors, Bornholms Forsyning og  
Kalundborg Forsyning under ledelse af Dorte Skræm fra DANVA paneldebat om decentral 

vandforsynings struktur og flaskevand kontra hanevand. I panelet var udover repræsentanter  
fra forsyningerne også Frank Erichsen, der er bedre kendt som Bonderøven fra DR1.

Kirsten Brosbøl fra Social demokratiet påpegede i debat om anvendelse af 
spildevandsslam, at fosfor er en knap ressource.

næstformand i Bæredygtigt Landbrug, Peter 

Rosendal, bifalder.

Kirsten Brosbøl fra Socialdemokratiet på

pegede, at fosfor er en knap ressource:

”Danmark skal udnytte sin viden til at skabe 

nye teknologier, som kan værdiforædle slam

met til gavn for Danmark og resten af verden,” 

siger hun.

Afdelingschef i DANVA, Helle Katrine 

Andersen mener, det væsentligste er at sikre 

grundvandsressourcen. ”Derfor er vi optaget 

af, at vi ikke påvirker miljøet med stoffer som 

mikroplast og medicinrester, men udvikler 

nye løsninger,” siger Helle Katrine Andersen.

Fordomsquiz om forsyning
Senere fredag var der lagt op til en bramfri 

debat mellem forsyningsselskaber og forsy

ningsministeren om bl.a. forsyninger i demo

kratisk ejerskab.

DANVAs direktør CarlEmil Larsen argumen

terede b.la. for optag af lån i KommuneKredit:

”De kan give lån med lav rente og lang lø

betid. Danske Bank har netop takket nej til at 

gå ind i vandsektoren. KommuneKredit sikrer 

lave omkostninger for forbrugerne,” siger Carl

Emil Larsen.

Forsyningsminister Lars Christian Lilleholt 

gav igen på branchedirektørernes indspil og 

sagde lunt:

”Spørgsmål og svar fra forsyningerne bærer 

præg af, at der ikke skal laves noget om, men 

alting skal forblive, som det er.”

Herefter var der i forsyningsteltet debat om 

betydningen af cirkulær økonomi. DANVAs di
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FORENING VUDP

VUDP forener og forstærker 
vandselskaberne

P å DANVAs generalforsamling 2017 

blev Vandsektorens Udviklings og 

Demonstrationsprograms (VUDPs) 

formålsbeskrivelse behandlet. 

Baggrunden for ændringen af formåls

beskrivelsen er bl.a. at samle hele vandbran

chen og at sikre, at alle vandselskaber får 

gavn af  projekterne og projektresultaterne. 

Ønsket er, at vandbranchen støtter hinan

den og holder sammen  store som små – og 

går forrest sammen. Formålsændringen gør 

På billedet fremlægger Michael 
Brandt, direktør for FORS A/S, 
VUDPs formålsbeskrivelse på 
DANVAs generalforsamling 2017. 
Michael Brandt er formand for 
vurderingspanelet.

vurderingsprocessen af ansøgningerne mere 

tydelig og gennemsigtig og sikrer, at uddelin

ger sker efter VUDPs formål. Samarbejde med 

 andre aktører i vandbranchen sættes fortsat 

højt og gør vejen fra idé til anvendt produkt 

kortere.

Forslag til tilføjelser til VUDPs formål blev 

fremlagt af Michael Brandt, formand for 

VUDPs vurderingspanel og direktør for FORS 

A/S.  Forslaget blev vedtaget på generalforsam

lingen uden bemærkninger. 

VUDP Speedindlæg på DANVAs  
Årsmøde 2017
Der blev afholdt en session på DANVAs års

møde, hvor 7 veloplagte tilsagnsmodtagere fra 

ansøgningsrunden i 2016 præsenterede deres 

projekter. Der var mulighed for at stille spørgs

mål til hver oplægsholder efter indlæggene. 

Sessionen var velbesøgt.

Ansøgningsrunde 2017
Der er indkommet 13 ansøgninger til VUDP. 

Vurderingspanelet har inviteret 11 ansøgninger 

til indsendelse af en uddybende ansøgning med 

frist 7. august 2017.

Nyt medlem i vurderingspanel
Helle Strandbæk, Aalborg Kloak A/S  er ind

sat i vurderingspanelet og erstatter Pernille 

 Ingildsen, Kalundborg Forsyning A/S.   

Læs mere samt hele formåls-
beskrivelse på www.danva.dk/ 

vudp eller kontakt Tanja Nielsen,  
tn@danva.dk, Tlf.: 8793 3568

På billedet ses tilhørerne  
på  sessionen:VUDP Speed-

indlæg på DANVAs årsmøde.
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ENERGIEFFEKTIVE! 
DET ER IKKE NOGET 
VI SELV FINDER PÅ...

VI ER IE5-KLASSIFICERET

GRUNDFOS DK A/S • CVR-nr.: 19 34 27 35 • Læs mere på grundfos.dk

Så hvis en besparelse på mellem 30 og 50 % har vagt din interesse, er du velkommen til at kontakte os. 

Senior Salgsingeniør Salgsingeniør
Poul Bøgelund Jens Erik Treldal
40 10 80 22 23 28 30 40
pboegelundj@grundfos.com jtreldal@grundfos.com

REDUCER ENERGIFORBRUGET PÅ DIT ANLÆG 

Den banebrydende motor leverer en suveræn ydelse, som langt overgår det 
kommende IE3-lovkrav og opfylder de strengeste IE5-kriterier – det højeste 
klassificeringsniveau for energieffektivitet for elektriske motorer. 

Effektiviteten øges markant og især når motorhastigheden reguleres op og 
ned, som når et udpumpningsanlæg holder det stabile tryk ud til forbrugerne 
– uafhængig af mængden der pumpes ud. På et udpumpningsanlæg vil det 
betyde et lavere energiforbrug på mellem 10 og 15 % sammenlignet med 
vores hidtidige mest effektive løsning. 

Vi har mange års erfaring med at udskifte ældre pumpeanlæg – erfaring, der 
viser, at energibesparelsen ofte ligger mellem 20 og 40 %. Nu kan der så lægges 
yderligt 10-15 % til. 
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TEMA SELSKABER

Stor tilfredshed med kodeks 
for god selskabs ledelse i  

kommunale forsyningsselskaber
Der var en bred enighed blandt de omkring 80 deltagere ved en  

konference i DGIbyen den 13. juni: ”Kodeks for god selskabsledelse  
i kommunale forsyningsselskaber” kom godt fra start. 

TEMA: SELSKABER

”K odeks for god selskabsledelse i kom

munale forsyninger” er et sæt an

befalinger for den overordnede le

delse af forsyningsselskaber.  Ved konferencens 

indledning præsenterede direktør i DANVA 

CarlEmil Larsen anbefalingerne og fremhæ

vede særligt to af dem: ”følg eller foklar” og 

udarbejdelsen af en ejerskabsstrategi. 

Minister-ros til vandselskaberne  
og DANVA
Afdelingschef i Energi Forsynings og Klima

ministeriet Dorte Nøhr Anderen udtrykte stor 

begejstring for kodekset. Hun roste DANVA og 

vandselskaberne for at være en foregangsfor

syningssektor.

Men særligt inden for armlængdeprincip

pet havde ministeriet gerne set, at kodekset 

var gået længere.

”Man kan sige armslængde sikrer, at besty

relsen handler ud fra, hvad der tjener selskabet 

bedst og ikke får det mudret sammen med an

dre hensyn. Dermed sikrer man det klare fokus 

på, hvordan drives forsyningsselskabet mest 

effektivt til gavn for de kunder, selskabet har”. 

Masser af kompetencer i kommunal-
bestyrelser
Selvom direktør i KL Laila Kildesgaard umid

delbart delte ministeriets begejstring, er KL 

dog også lodret uenig med staten i spørgsmå

let om armslængdeprincippet. Lægmands

repræsentationen i bestyrelserne giver for

syningsselskaberne legitimitet, mener KL, 

og kommunalbestyrelsesmedlemmerne 

bringer masser af kompetencer med ind i 

bestyrelserne.  

Hun gav sin fulde opbakning til udarbejdel

sen af ejerskabsstrategier: 

”I ejerskabsstrategien har man mulighed 

for at drive politik, og det er helt legitimt, at en 

kommunalbestyrelse faktisk har en interesse i 

at præge, hvordan et selskab indgår i at forme 

den kommune, man er en del af.”  

Ejerskabsstrategi hjælper bestyrelse 
og ledelse
I Aarhus kommune har ejerskabsstrategien 

defineret en klar rollefordeling mellem det 

overordnet økonomiske og det sagligt faglige, 

og den har skabt plads for bestyrelse og ledelse 

Det ligger i  
kommunernes  
og KLs DNA, at 
selvfølgelig ligger 
der masser af  
kompetencer i  
kommunalbestyrel-
sesmedlemmer”, 
sagde Laila  
Kildesgaard.
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Vandselskaberne har i modsætning til almindelige produktionsvirk-
somheder mange forskellige hensyn at tage. Men hvordan leder man 
bedst et selskab med flere bundlinjer?

På de følgende sider kan du læse om DANVAs nye kodeks for god 
selskabsledelse, erfaringer fra vandselskaber og en række gode råd 
fra en af dansk erhvervslivs mest erfarne ledere.



TEMA

På en workshop om eftermiddagen blev deltagerne blev for ledelsesmæssige dilemmaer, som skulle diskuteres med 
udgangspunkt i kodeksets anbefalinger.  

 Vi laver det for at sætte en bunsen-
brænder under numsen på nogen, og 
så få dem til at hæve det gennemsnit-
lige kvalitetsniveau på det her område. 
I forhold til at nogen hellere ville leve 
skjult. Det kan de ikke få lov til. Det er 
et monopol. Der skal lys på.”

Carl-Emil Larsen

i Aarhus Vand, fortalte stadsdirektør i kom

munen Niels Højberg. 

”Det at skabe respekt omkring bestyrel

sens arbejde, omkring generalforsamlingens 

autonomi, det at få skabt respekt for både 

direktionen og arbejdet i bestyrelsen er vi 

kommet rigtig langt med”.

Ejerstrategien er helt afgørende
Bestyrelsesformand i Bornholm Forsynings 

bestyrelse Lars Goldschmidt tillagde også 

ejerstrategien en central betydning, og han 

opfordrede bestyrelserne til at være synlige 

i interaktionen med ejeren og tage dialogen 

om selskabets leverancer med kommunen.

”Er det ikke noget ledelsen har fået til 

opgave? Nej, fordi ledelsen har fået en langt 

mere svag position i forhold til borgmester 

og forvaltning i kraft af sin bestyrelse. Jeg 

kan høre, at der nogen i publikum, der sagde: 

”der er meget stor interaktion mellem sel

skab og forvaltning på mange dimensioner”. 

Ja, det er der. Vi skal sørge, at det ikke er 

noget griseri. Fordi der er rigtig mange for

valtere, der har en klar forestilling om, at de 

i virkeligheden bør køre deres eget selskab. 

Det skal de ikke. Og derfor bør vi have nok 

rygrad til at kunne sige, der er ting, som jeg 

er nødt til at snakke med borgmesteren eller 

kommunaldirektøren om”.   
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DANSKVAND har talt med adm. direktør i Provas John Hartvig Mølgaard og bestyrelsesformand i Vestforsyning 
Nils Ulrik Nielsen, der begge har tænkt sig at bruge kodekset til at løfte forsyningsselskabets arbejde.

GOD LEDELSE  
GIVER BEDRE SELSKABER 

Niels Ulrik Nielsen, formand for Vestforsyning A/S: 

Vi skal være godt forberedt på konstitueringen, så vi får de rigtige 
kompetencer.

V estforsynings bestyrelse roser det nye 

kodeks, som de allerede bruger i et vist 

omfang. Nils Ulrik Nielsen og to af hans 

bestyrelseskolleger deltager på  DANVAs konfe

rence af samme årsag. Kodekset er vigtigt, mener 

de, fordi det kan bruges som omdrejningspunkt 

for at få italesat den gode selskabsledelse.

”Vi sætter os nu ned med vores ejere for at 

drøfte vigtigheden af at få de kompetencer ind i 

bestyrelsen, der er brug for, så vi er klar til konsti

tueringen. Vi har allerede signaleret, hvilke folk 

vi gerne vil have i bestyrelsen. Det er ingen tvivl 

om, at vi altid kan blive bedre. Anbefalingen om 

at trække nødvendige kompetencer ind, følger 

vi allerede, da vi har trukket en næstformand 

ind, der kommer fra  erhvervslivet”, siger Nils 

Ulrik Nielsen.

Man kan selvfølgelig godt spørge, erkender 

han, hvorfor man som forsyningsselskab ikke 

har reageret tidligere på den kritik, der er kommet 

fra politisk side omkring kompetencer. 

”Men nu gør kodekset, at vi generelt i forsy

ningsselskaberne får fokus på god selskabs ledelse 

og skal følge en række anbefalinger. De fleste af 

anbefalingerne udfører vi i forvejen, men nu er der 

et skarpere fokus, og vi kan også bruge kodekset 

i samarbejdet med vores ejere. Vestforsyning A/S 

er et guldæg i vores kommune, og derfor er det 

afgørende, at det fungerer bedst muligt,” siger han.

I diskussionen om kompetencer er han klar 

over, at det er folkevalgte som ham, der står for 

skud. 

”Jeg er ikke helt enig i kritikken, men jeg går 

ind for at uddanne bestyrelsesmed lemmerne 

bedre, så vi kan varetage de mange komplekse 

opgaver. Det er rigtig fint, at folkevalgte 

bestyrelses medlemmer kan få den nye CBS ud

dannelse for bestyrelsesmedlemmer. Vi skal 

have fokus på kompetencer allerede inden kon

stitueringen”, siger Nils Ulrik Nielsen. 

Han understreger vigtigheden af, at man 

også har interessen, for bestyrelsesarbejde er 

et ganske komplekst arbejde. Vestforsyning er 

et multiforsyningsselskab med 10 selskaber 

under sig. 

”Det kræver fx regnskabskendskab og 

 grundlæggende viden om forsynings opgaver. 

Det er ikke sikkert, at bestyrelsen rummer det 

hele efter valgnatten, og her må man trække 

folk ind udefra. Efter at jeg blev valgt som 

formand for Vestforsyning, var jeg med til at 

trække en næstformand ind udefra, der har 

nogle andre kompetencer”, siger Nils Ulrik 

Nielsen. 

Han er ikke i tvivl om, at kodekset vil blive 

brugt aktivt. Det vil ske internt i bestyrelsen og 

i drøftelser med ejerne – både med borgmester 

og kommunaldirektør – så Vestforsyning bliver 

videreudviklet og bliver endnu mere effektiv 

til gavn for borgerne. 

”Vi skal løfte hele vejen rundt. Det er vi meget 

bevidste om, og det ønsker både kommunal

bestyrelse og forsyningsselskab”, slutter Nils 

Ulrik Nielsen.  

NIELS ULRIK NIELSEN er formand for 
Vest  forsyning A/S, der har hovedsæde 
i Holstebro. Han sidder i Holstebro  
byråd for Social demokratiet og er til 
daglig projektleder ved Årstiderne 
arkitekter i Herning. Han er uddannet 
tømrer og bygningskonstruktør.
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John Hartvig Mølgaard, adm. direktør i Provas:
Det er som teenageren, der flytter hjemmefra. Vi skal finde frem til et nyt selvstændigt forhold til  
vores ejer i form af et partnerskab.

Som direktør i et forsyningsselskab hand

ler det for John Mølgaard i høj grad om at 

gøre sin bestyrelse stærk. Det kan kodek

set hjælpe med, fordi den italesætter afgørende 

områder af bestyrelsesarbejdet og samarbejdet 

mellem ejer, bestyrelse og ledelse. Han ser det 

som afgørende, at bestyrelsen sammensæt

tes på den rigtige måde. Her giver kodekset 

en række anbefalinger, udformet som en soft 

law, som det enkelte selskab kan og bør tage 

udgangspunkt i.

Haderslev Kommune ejer Provas, og der

for er det byrådet, der udstikker rammerne 

for  erhvervsvirksomheden Provas. Det er af

gørende, påpeger John Mølgaard, at ejeren 

har en ejerstrategi, der sætter rammerne for 

forsyningsselskabets arbejde.  Haderslevs nu

værende ejerstrategi står overfor en revision.

”I bestyrelsen er vi klar over, at endeligt 

valg af de ejervalgte bestyrelsesmedlemmer 

sker ved konstitueringen. Derfor er vi nødt 

til at gøre  noget arbejde selv på forhånd før 

det kommende valg. Virksomheden skal sætte 

Ejerkommunen skal kunne håndtere ejer

skabet af en virksomhed, der agerer under 

andre rammer. Især når kommunen samti

dig er myndighed med et embedsværk, der 

skal acceptere, at den funktion, der engang 

var en afdeling, nu er en selvstændig organi

sation, man skal spille op til og sammen med. 

 Myndighederne skal forstå vandsektorloven, 

og det har de tidligere nogle gange haft svært 

ved, vurderer han.

”Jeg ser det som teenageren, der flytter 

hjemme fra. Efter noget tid erkender man, at 

samarbejdet med kommunen er nødt  til at 

fungere på en ny måde, og så laver man et part

nerskab. Selskabsloven er selvfølgelig med til 

at sætte nye rammer, på samme måde som de 

mange krav fra Forsyningssekretariatet. Kom

munen og myndighederne er nødt til at kende 

de rammer, vi arbejder under i dag. Det skal 

været indbygget i ejerstrategien”, siger John 

Mølgaard.  

sin egen strategi, og det kan være svært, hvis 

du ikke har arbejdet med den slags før. Vi får 

bestyrelsesmedlemmer ind, der kan være ham

rende dygtige politikere, men som ikke har 

arbejdet meget med strategi. Første gang vi i 

den nuværende bestyrelse satte os sammen og 

arbejdede med strategiudvikling, sagde flere 

medlemmer, at de syntes det gik for stærkt. 

Hvortil jeg svarede: Jamen vi er jo først lige 

begyndt”, siger John Mølgaard. 

Han nævner det som eksempel på de ud

fordringer, man står med i nysammensatte 

bestyrelser. Ikke alle er klædt på til alle dele af 

arbejdet i bestyrelsen. Når en god strategi i sid

ste ende er skabt, er det ledelsens opgave at ud

føre den. Han mener, at den verden, man lever 

i som forsyningsselskaber, på flere områder er 

markant anderledes end andre virksomheder. 

”Som forsyningsselskab står vi i et krydsfelt. 

Det skyldes bl.a. vandsektorloven, som vi er 

underlagt, og som stiller skarpt på de ting, vi 

skal arbejde med – så som effektivisering og 

benchmarking”, siger John Mølgaard. 

JOHN HARTVIG MØLGAARD har  
været direktør i Provas siden 2010, 
hvor han kom fra en stilling i det  
private erhvervsliv.
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Forsyningsselskaberne har fået et kodeks for god selskabsledelse. Hermed sættes der 
for første gang ord på, hvordan ledelse, bestyrelse og de kommunale ejere i samspil kan 
styrke og professionalisere forsyningsselskabernes arbejde.

NYT KODEKS SKAL LØFTE    FORSYNINGSSELSKABER 
Kodekset for god selskabsledelse inde

holder 35 anbefalinger, der er målrettet 

kommunalt ejede forsyningsselskaber. 

Der er tale om ”soft law”, så det er anbefalin

ger, som kan og bør følges, men det er ikke et 

krav. Der kan være gode grunde til ikke at følge 

enkelte af dem, men så skal man med DANVA 

direktør CarlEmil Larsens ord ”have en god 

begrundelse, som man skal kunne redegøre 

for – efter princippet følg eller forklar”. 

God selskabsledelse handler om de styrings

mæssige rammer omkring en virksomhed 

– om ejerens, bestyrelsens og ledelsens rolle 

og ansvar og ikke mindst samspillet mellem 

styringsniveauerne. God selskabsledelse skal 

være med til blandt virksomhedens interes

senter at sikre tillid til, at den arbejder bedst 

muligt i henhold til det formål, den er sat i 

verden for. 

Kodekset understreger åbenhed og gen

nemsigtighed og anbefaler overordnet, at 

forsyningsselskaber hvert år redegør for god 

selskabsledelse og offentliggør redegørelsen, 

eksempelvis i forbindelse med årsrapporten 

eller på deres hjemmeside.

Kodekset har fokus på:
• ejerskab

• bestyrelse

• daglig ledelse

SÅDAN ER KODEKSET OPBYGGET: 

•  Rammer for ejerskabsudøvelse
•  Aktiv ejerskabsudøvelse
•  Samspil mellem selskab og ejerkommune
•  Bestyrelsesstruktur
•  Samspil mellem bestyrelse og daglig ledelse
•  Andre forhold

1: Rammer for god selskabsledelse
Det anbefales, at forhold, der vedrører ejerskabet, 
behandles i en forvaltningsgren, der er adskilt fra 
fx myndighedsudøvende forvaltningsgrene eller 
forvaltningsgrene, der står i et kunde/leverandør-
forhold til forsyningsselskabet. Man forudsætter 
armslængde princippet mellem ejer og selskab og 
følger med inspiration fra Statens ejerskabspolitik 
en række overordnede principper.

Ejerkommunen skal udar-
bejde et ejerskabsdoku-
ment: en ejerstrategi, der 
opsummerer synet på 
ejerskabets rationale, mål-
sætninger og overordnede 
strategiske rammer. Det 
er centralt her at beskrive, 
hvorfor ejerkommunen 
ejer et selskab, hvad mål-
sætningen er, og hvad det 
strategiske mål er med sel-
skabet. Kort sagt skal forsy-
ningsselskabet have en klar 
ramme at navigere ud fra. 
Ejerskabsdokumentet bør 
offentliggøres.

Der skal være tæt samspil, uden at 
der kan opstå tvivl om efterlevelse  
af de principper, som kommunens  
aktive ejerskabsudøvelse hviler på. 
Kodekset anbefaler 3 sæt retnings-
linjer: Man bør udfærdige et sæt 
retningslinjer for kommunikation og 
samspil mellem ejerkommune og for-
syningsselskab med afsæt i ansvars-
fordelingen mellem ejer, bestyrelse 
og daglig ledelse. Tilsvarende an-
befaler man et sæt retningslinjer for 
samspil og kommunikation mellem 
kommunen i rollen som myndighed 
og forsyningsselskabet. Endelig an-
befaler man retningslinjer for samspil 
og kommunikation mellem ejerkom-
mune og forsyningsselskab ved 
kunde/leverandør forhold.

3:  
Samspil  
mellem selskab 

og kommune
2:  

Aktiv ejer- 
skabsudøvelse i 

forsyningsselskaberne

DE 6 HOVEDPUNKTER I KODEKSET
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NYT KODEKS SKAL LØFTE    FORSYNINGSSELSKABER 

4: Bestyrelsesstruktur
Ejerkommunen skal bidrage til at sørge for, at be-
styrelsen besidder de nødvendige kompetencer. 
Derfor bør kompetencebehovet kunne læses i 
ejerstrategien, og det anbefales, at bestyrelses-
formanden skaber sig overblik over, hvilke kom-
petencer bestyrelsen samlet set bør råde over. 
Man peger på muligheden for som bestyrelses-
medlem fra kommunalbestyrelsen at tilegne sig 
ekstra kompetencer ved at deltage i målrettede 
uddannelsestilbud fra bl.a. DANVA og KL. Det an-
befales også, at man trækker ekstra kompeten-
cer ind udefra i det omfang, bestyrelsen har brug 
for dem. Målet er samlet set at løfte niveauet for 
bestyrelsesarbejdet ved at bestyrelsesmedlem-
mer er engagerede og kompetente.

Kodekset italesætter risikoen for uklarhed i 
den overordnede ansvarsfordeling mellem ejer 
og bestyrelse. Derfor skal de udpegede byråds-
medlemmer være meget bevidste om deres rolle 
som bestyrelsesmedlemmer, så man kun træffer 
beslutninger på selskabets præmisser. 

5:  
Samspil mellem 
bestyrelse og

 daglig ledelse

Kodekset anbefaler, at 
man mindst en gang årligt 
evaluerer direktionens ar-
bejde og resultater efter 
fastlagte kriterier. Man 
bør i bestyrelsen løbende 
drøfte udviklingen indenfor 
de væsentligste risikoom-
råder. Lederen skal kende 
bestyrelsens forventninger, 
ligesom leder og bestyrelse 
bør evaluere samarbejdet. 
Kodekset peger bl.a. på, at 
det er vigtigt, at man prak-
tiserer et tillidsfuldt samar-
bejde samtidig med, at der 
er en kultur for at kunne for-
holde sig professionelt og 
kritisk til ledelsens arbejde. 

6: Øvrige forhold 
Her peger kodekset på åben-
hed og gennemsigtighed som 
en forudsætning for, at ejeren 
kan udøve et aktivt ejerskab 
og har mulighed for at under-
støtte og påvirke udviklingen 
i selskaberne. Samtidig skal 
offentligheden have adgang til 
information om selskaberne, 
dels fordi kommunerne er ejere 
på borgernes vegne, dels fordi 
selskaberne har en væsentlig 
samfundsmæssig betydning. 

I kodekset påpeges det, at god selskabsledelse 

er blevet et centralt og institutionaliseret mind

set i dansk erhvervsliv, og med opdateringen 

af Statens ejerskabspolitik i 2015 er god sel

skabsledelse og aktivt ejerskab også kommet 

på dagsordenen for en række af de offentligt 

ejede selskaber. Styregruppen bag DANVAs 

kodeks har derfor kunnet lade sig inspirere 

i arbejdet med udvikling af anbefalinger til 

forsyningsselskaberne. Men man erkender, at 

forsyningsselskaberne opererer i en ramme, 

der på en del punkter adskiller sig fra de øv

rige sektorer. Netop derfor har DANVA taget 

initiativ til at udvikle et specifikt kodeks for 

god selskabsledelse for forsyningsselskaberne.

Forsyningsminister og politikere har i et 

stykke tid haft et godt øje til forsyningssektoren 

med henblik på at skabe effektiviseringer, og det 

har været debatteret, om der er de nødvendige 

kompetencer i bestyrelserne. Kodekset kan 

Læs hele kodekset 
på www.danva.dk 

KODEKS
for god selskabsledelse  
i kommunale forsyningsselskaber

derfor ses som et proaktivt tiltag, som styre

gruppen bag kodekset ser som nødvendigt med 

henblik på at give forsyningsselskaberne et 

professionelt løft. 
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KLAR FORSYNING OG KØGE KOMMUNE

DANSKVAND har spurgt en række 
deltagere på konferencen om deres syn på 
samarbejdet mellem kommune og selskaber i 
lyset af det nye kodeks for god selskabsledelse.

Er det en god ide med et kodeks for god selskabsledelse?
Line W. Hollesen: Det er en rigtig god ide, og vi vil bruge det. Det 

kan hjælpe os med at blive endnu skarpere på rollefordelingen. 

Vi er fire ejere af KLAR, der blev etableret i 2016. Der har været 

forskellige måder at forvalte på. Nu er vi ét selskab og manøvrerer 

efter den ejerstrategi, der blev lavet i forbindelse med dannelsen. 

Vi har brug for at vide, hvilke forventninger der er fra ejeren til 

bestyrelse og ledelse. 

Rasmus Bo Hansen: Ja i høj grad. Jeg kommer fra en kommune, der 

gør meget ud af at varetage et aktivt ejerskab. DANVAs initiativ er 

rigtigt fint, for det er afgørende at blive helt skarp på ansvarsforde

lingen mellem ejer, bestyrelse og selskabsledelse. Her kan kodekset 

hjælpe med at løfte. Det kræver fra vores side en ejerstrategi – og det 

har vi  så vi sætter rammerne for ejerskabet og viser, hvor vi vil hen.

Hvordan sikrer man det bedst mulige samarbejde mellem 
ejer og selskab?
Line W. Hollesen: Vores ejere skal være jo være tilfredse. Nu har vi for 

nylig dannet KLAR, og så er det afgørende for os som selskab, at de fire 

ejere er overbevist om, at de har taget den rigtige beslutning ved at 

sammenlægge. Her kan kodekset hjælpe med at skabe fælles forståelse. 

Line W. 
Hollesen, 
direktør 
for KLAR 
Forsyning

Rasmus  
Bo Hansen, 
strategi-
konsulent, 
Køge  
Kommune
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Rasmus Bo Hansen: Det er afgørende med en fælles forståelse 

fra ledelse til bestyrelse og videre til den politiske ledelse i kom

munen. Den her diskussion om god selskabsledelse må ikke kun 

køre horisontalt på bestyrelsen eller på ledelsen eller ejeren. Det 

er vigtigt, at vi også får vertikal tænkning, så ejer spiller sammen 

med bestyrelse og ledelse og følger de samme principper hele 

vejen igennem.

Hvordan sikrer bestyrelserne sig de nødvendige 
kompetencer?
Line W. Hollesen: Kodekset kan hjælpe med at italesætte, hvilke 

kompetencer vi har behov for. Fx har vi i bestyrelsen haft nogle 

kompetencer, som vi har mistet, fordi der er sket udskiftning, og 

de kompetencer har vi ikke fået ind igen med den nye sammen

sætning. Vi skal sørge for at lukke det gab, der kan være mellem 

de kompetencer, vi har, og dem vi har brug for. Derfor er det godt 

at få fokus på det og formuleret tingene. Der er stor kompleksitet 

i forsyningsselskaber, så det er ikke venstrehåndsarbejde at sidde 

i bestyrelsen. 

Rasmus Bo Hansen: Jeg er enig i Lars Goldschmidts udtalelse her 

på konferencen om, at ”du ikke er kompetent, bare fordi du er by

rådsmedlem”. Jeg oplever, at nogle medlemmer ikke er synderligt 

interesseret i det daglige arbejde i bestyrelser, men de sidder der 

alligevel. Derfor skal udnævnelse af medlemmer ikke alene være 

en del af konstitueringen. Vi skal skabe forståelse for, at man gerne 

må have kompetencer i baghovedet, når bestyrelsesmedlemmer 

udpeges. Og vi skal sørge for at have belyst, at selskaberne er store 

værdier for kommunen og dermed borgerne. 
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GULDBORGSUND FORSYNING OG GULDBORGSUND KOMMUNE

Er det en god ide med et kodeks for god selskabsledelse?

Flemming Bach:  Ja, for det er vigtigt at have fokus på, at vi både sikrer 

grundlæggende serviceydelser og samtidig skal bidrage til at sikre, 

at kommunen opfylder sine ønsker og visioner. Vi skal hele tiden 

udvikle os og styrke hinanden, ejer og selskaber imellem. Kodekset 

kan netop bruges til at italesætte, hvor vi har gjort det godt, og hvor 

vi virkelig SKAL løfte os og gøre det bedre. 

Søren Bonde: Strategisk bidrager forsyningsselskaberne til, at vi kan 

gennemføre visioner og strategier i kommunen. Så i samspil med 

forsyningsselskabet rækker vi ud over, hvad det traditionelt har 

taget os af. Det kunne fx være projekter som Jomfrustien i Haderslev, 

hvor man kombinerer byudvikling, liveable city, klimatilpasning 

og CO
2

 udledning. 

På det taktiske plan handler det om rammer, retning og transpa

rens. Her kan kodekset virkelig bidrage i hverdagen. Vi sætter ram

men, så kommune og selskabets bestyrelse udstikker retningen, og vi 

gør det transparent, så borgerne kan se det. Hidtil har ejerstrategien 

været udarbejdet af forsyningsselskabet, men det har vi stoppet og 

starter forfra efter valget. 

Er det en god ide med et kodeks for god selskabsledelse?
Ja, jeg synes det er rettidig omhu, for som CarlEmil Larsen siger, har 

regeringen rigtig godt blik for den her sektor. Så er det jo bedre at 

styre mere selv, så man ikke bliver overstyret af andre.  Jo mere man 

selv er proaktiv med hensyn til dialog og samarbejde om at finde 

de effektiviseringer, der efterspørges, jo bedre. Man kan også kalde 

kodekset en afværgedagsorden, men det gør ikke noget, bare det sker.

Hvordan sikrer man det bedst mulige samarbejde mellem 
ejer og selskab?
Jeg tror kodekset vil sørge for, at der kommer større gennemsigtighed 

og åbenhed, en mere spændende dialog mellem kommunalbesty

Flemming 
Bach, adm. 
direktør i  
Guldborgsund 
Forsyning

Laila Kildesgaard, 
direktør i KL

Søren Bonde, 
CEO i Guld-
borgsund 
Kommune

KL

TEMA

relser og sektorens bestyrelser og ledelser, fordi vi får et bedre dia

logværktøj. Jeg tror, der kommer mindre kiggen skævt til hinanden 

og generelt et bedre samarbejde, fordi rollefordelingen bliver mere 

klar. Vi får bedre aftaler mellem ejer og forsyningsselskaber om, at 

vi gør det, og I gør det.

Hvordan sikrer bestyrelserne sig de nødvendige 
kompetencer?
Vi får en skabelon, som vi taler sammen ud fra, og det er en kæmpe 

hjælp. Nu får man fx som bestyrelsesmedlem ret til at sige, at man 

synes direktionen skal evalueres, og det gør man så bare, for det 

står i kodekset, at man kan. Direktøren kan ikke komme og sige, 

at han føler sig kigget over skulderen. Kodekset giver simpelthen 

lettere adgang til at tage svære spørgsmål op. Til gengæld er vi 

uenige med ministeriet i forhold til retten til at udpege flertallet 

af  bestyrelsesmedlemmer. Det vil vi ikke give køb på, og det er en 

afgørende årsag til, at vi ikke står på med logoet som medafsender 

af kodekset.  

Hvordan sikrer man det bedst mulige samarbejde mellem 
ejer og selskab?

Flemming Bach: Vi ønsker at bruge kodekset i hverdagen og fastholde 

fokus på området. Vi vil gerne være ildsjæle i forsyningsselskabet, 

der bringer den her dagsorden med god selskabsledelse fremad i 

tæt samarbejde med ejeren. Vi vil gerne løfte os.

Søren Bonde: Vi er allerede i gang med at sætte rammer for valgaf

tenens konstituering nu. Fx skriver vi ind på forhånd, at hvis man 

som kommunalpolitiker siger ja til at sidde i bestyrelsen, forpligter 

man sig til at deltage i en efterfølgende bestyrelsesuddannelse. Så 

sikrer vi os bedst muligt med at få nogle gode kompetencer ind i 

bestyrelsen og får medlemmer, der vil gøre en indsats for at leve 

op til ejerstrategien.  

Hvordan sikrer bestyrelserne sig de nødvendige 
kompetencer?
Flemming Bach: Vi skal selvfølgelig trække de nødvendige kom

petencer ind. Det er vigtigt at italesætte, og det hjælper kodekset 

med. Bestyrelsen skal også huske at have fokus på, at behovet for 

kompetencer ikke er statisk. Der kan ske ting, som gør, at behovet 

ændrer sig. Derfor skal vi være proaktive. Folk kan forholde sig til de 

her anbefalinger. Det er meget bedre, end at de selv skal opfinde dem.  

Søren Bonde: Det giver legitimitet, at der er folkevalgte i bestyrel

serne. Det sikrer bl.a., at der er politikere, der stiller op, når forsy

ningsselskabet skal tage svære beslutninger. Og så er det afgørende, 

at man i bestyrelserne supplerer op med de kompetencer, man 

mangler  i bestyrelsen.  
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TEMA SELSKABER

Sørg for at udforme en strategi, der tilgodeser alle interessenter, og giv ejerkommunerne indblik i jeres 
arbejde, lyder rådet til de offentligt ejede vandselskaber fra den danske erhvervsmand Sten Scheibye.

OPBYG TILLID  
OG SKAB ARBEJDSRO

Kommunalt ejede vandselskaber skal 

jonglere med flere bundlinjer og kan 

ikke nøjes med at fokusere på selska

bets egen økonomi. De skal både sørge for, at 

borgerne har rent vand, sikker afledning og 

rensning, men samtidigt skal de være garanter 

for renere miljø, færre effekter af oversvøm

melser og høj forsyningssikkerhed. 

Men hvordan arbejder man som selskab 

bedst med forskellige bundlinjer, og hvordan 

formidler man sit arbejde til ejerne af selska

bet? Det spurgte vi erhvervsmand Sten Scheibye 

om, fordi han har stor erfaring med selskabs

ledelse. Sten Scheibye sidder som formand 

for en lang række bestyrelser herunder Novo 

Nordisk Fonden, Novo Holdings A/S og In

dustriens Fond, og han er desuden tidligere 

administrerende direktør for Coloplast og 

forhenværende formand for Komiteen for 

god Selskabsledelse. 

Sten Scheibye mener ikke, at der er nogen 

tvivl om, at det er sværere at styre et selskab 

med flere bundlinjer.

”Det er alt andet lige nemmere, hvis man 

kun styrer efter en økonomisk bundlinje, men 

det er bare ikke så langtidsholdbart. Man ska

ber typisk det økonomiske resultat på grundlag 

af nogle kunder og ved hjælp af medarbejdere, 

men hvis man ikke samtidig sørger for at opret

holde en legitimitet omkring virksomheden og 

en accept fra omgivelserne af den måde, man 

driver virksomheden på, så løber man en risiko 

for at miste sit ”license to operate.” Derfor er 

det efter min vurdering farligt kun at have en 

bundlinje. Med mindre ens forretning bare 

skal være en døgnflue. Man kan selvfølgelig 

Sten Scheibye mener, 
det er farligt, hvis en 
virksomhed kun har 
en bundlinje.
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score en gevinst ved at gøre noget kortsigtet, 

som måske skader samfundet, men som nogen 

er villige til at betale for, men det slipper man 

ikke afsted med på lang sigt, og det skal man 

jo heller ikke.”

Interessenterne skal tilgodeses
Sten Scheibye pointerer, at der er fire typer 

interessenter for enhver virksomhed: kun

derne, medarbejderne, aktionærerne og 

samfundet, som alle bør tilgodeses, dog 

ikke nødvendigvis ved hver eneste 

handling virksomheden foreta

ger sig.

”Men hvis man ikke 

har et tilbud til dem 

alle sammen i ens 
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forretningsmodel, så kan man ikke skabe en 

virkelig langtidsholdbar virksomhed.”

For at optimere samspillet mellem de for

skellige bundlinjer er det vigtigt, at man udfor

mer en strategi, og her skal de fleste strategiske 

beslutninger helst være til gavn for mere end 

blot én interessent.

”Strategien skal rumme elementer, der rede

gør for, hvordan man vil skabe værdi for sine 

interessenter. Man skal kunne give kunderne 

noget, som er unikt og har værdi, som ikke 

alle konkurrenter kan give dem. Man er også 

nødt til at have medarbejderne med. De skal 

kunne anvende deres kompetencer optimalt, 

så kunderne kan få noget, der er bedre, end 

hvad de kan få hos konkurrenterne. Man skal 

selvfølgelig også tænke på det omgivende sam

fund. Det kan for eksempel være miljøet. De 

interessenter skal have værdi i form af infor

mation eller en eller anden form for corporate 

social responsibility aktivitet. Endelig er der 

aktionæren, som skal have et udbytte og even

tuelt en værdistigning i virksomheden. De fire 

interessenter er ikke lige vigtige. Man plejer 

at sige, at det er kunderne, der er de vigtigste. 

Det er dem, der bestemmer, om man har frem

gang eller det modsatte. Men medarbejderne 

er nødvendige for at skabe det til kunderne, 

som giver en forretning, og samfundet kan 

sætte en stopper for forretningen. Selvfølgelig 

skal aktionærerne have noget, men hvis man 

giver alt til aktionærerne, så får man proble

mer og risikerer at miste sin forretning, fordi 

samfundet ikke vil acceptere den model, man 

har lavet.”

Dialog giver tillid
For offentligt ejede vandselskaber er det vigtigt, 

at bestyrelsen først sætter sig ned med ejerkom

munen og drøfter, hvad kommunen gerne vil 

opnå med sit ejerskab.

”Det tager lidt tid, og det er måske ikke sær

ligt konkret til at begynde med. Men man får 

som regel nemt en god diskussion, og der skal 

bestyrelsen lytte til, hvad ejeren siger. Efter 

at have haft en eller flere snakke med ejerne, 

 Der er fire typer  
interessenter for  

enhver virksomhed: 
Kunderne, medarbej-
derne, aktionærerne  
og samfundet, som  

alle bør tilgodeses, dog 
ikke nødvendigvis ved 
hver eneste handling 

virksomheden  
foretager sig.”

DIALOG
Sørg for at have en grundig dialog med selskabets ejere. 

FÅ DET PÅ SKRIFT
Skriv hovedpunkterne af dialogen ned. Teksten kan både bruges som arbejdsredskab  

til udformning af selskabets strategi, og den kan bruges som et arbejdsredskab,  
der kan danne grundlag for en fortsættelse af dialogen. 

VÆR TRANSPARENT
Transparens er en rigtig god regulator, som sikrer, at tonen er sober,  

og ønsker fra ejerne er rationelt begrundede.     

skal man som bestyrelse gå i enrum, og her 

skal man lægge sin strategi fast. Man tager 

først fat på det, der er forretningsskabende og 

resultatskabende. Så gør man sig klart, at nu 

skifter vi emne og diskuterer, hvordan vi skal 

forholde os til det omgivende samfund. Hvad 

er vores påvirkning af det? Hvilke mål skal 

vi have for det? For hver af interessentgrup

perne skal man finde svar på spørgsmål som: 

Hvad vil man gerne opnå? Hvordan vil man 

nå det? Hvad koster det? Hvor lang tid tager 

det at nå det mål, man gerne vil nå? Det er en 

strategiproces i al sin enkelthed. Der kan godt 

opstå en konflikt, hvis man den første dag har 

diskuteret de økonomiske resultater, og man 

så kommer til dag to i sit strategiseminar, 

hvor samfundet er på dagsordenen, og man 

har nogle tanker, som ikke kan opfyldes uden 

at gå tilbage og revidere i de økonomiske for

ventninger, fordi ting koster penge og tager tid. 

Derfor kan man i en sådan proces risikere, at 

man skal rundt om det nogle gange, før man 

får en balanceret strategi i forhold til alle ens 

interessenter.”

For at sikre at der ikke opstår uklarhed 

om ansvarsfordelingen mellem ejeren og sel

skabets ledelse og manglende tydelighed i, 

hvordan og hvornår kommunen optræder i 

den ene eller den anden rolle, er det vigtigt, at 

kommunen definerer en ramme, som selska

bets bestyrelse kan bruge til at styre efter. Det 

vil dog ikke altid være muligt for et selskab at 

SKAB KLARE LINJER FOR SELSKABSLEDELSEN
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OM
STEN SCHEIBYE 
Sten Scheibye (født 1951) 
er formand for bestyrelser i 
Novo Nordisk Fonden, Novo 
Holdings A/S, Industriens 
Fond, Rich. Müller Fonden, 
RMIG A/S, Healthcare DEN-
MARK og Knud Højgaards 
Fond. Han er tidligere adm. 
direktør i Coloplast A/S og 
har været medlem og for-
mand for bestyrelsen i Novo 
Nordisk A/S. Han er desuden 
forhenværende formand for 
Komiteen for god Selskabs-
ledelse. 

være 100 % indenfor målene, pointerer Sten 

Scheibye. 

”Kommunen skal føle, at virksomhedens 

bestyrelse lytter til, hvad den siger, men det er 

ikke sikkert, at kommunen udtrykker det på en 

måde, der er optimalt for alle ejere og aktionæ

rer i selskabet eller interessenter. Derfor skal 

bestyrelsen lytte og gå hjem og lytte til andre, 

og så skal de lave deres plan. De kan med fordel 

lave en strategigennemgang for kommunen og 

andre interessenter, de gerne vil have med på 

råd. Hvis de gør det, så vil de også ofte opleve, 

at en kommune, der måske havde nogle meget 

firkantede krav eller ønsker, bløder dem op, 

fordi man kan se, at det her er velbegrundet. 

Kommunen vil måske gerne opnå 3x, men nu 

siger selskabets bestyrelse, at vi kun kan nå 

2x, fordi der også er andre ting, vi gerne vil nå. 

Så vi er fundamentalt ikke uenige i, at vi skal 

i den retning. Det kan man sagtes diskutere 

med sine ejere og interessenter.” 

Ved at have for eksempel en årlig dialog med 

selskabets ejere, hvor man demonstrerer, at 

man gør det, man lover og arbejder med det, 

som ejeren kan forvente, så opbygger man den 

tillid, der kan sikre et selskab den fornødne 

arbejdsro.      

”Derved skaber man sig et mandat, sådan at 

man ikke hele tiden har det politiske landskab 

løbende, for det kan være meget ødelæggende. 

Der er mange eksempler på, at der ikke er ar

bejdsro i en bestyrelse eller en organisation, 

fordi man fra politisk side blander sig ofte og 

laver ret detaljerede ønskelister. Det gør det 

meget svært at være bestyrelse og direktion 

i et sådan selskab,” forklarer Sten Scheibye. 
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KOMMENTAR

Det er glædeligt, at DANVA lægger vægt 

på mange af de anbefalinger, der frem

går af regeringens For syningsstrategi 

og Statens ejerskabspolitik. Der er et stort 

potentiale for effektivisering i forsynings

sektorerne, som kan føre til gevinster og be

sparelser for forbrugerne. For at vi kan hente 

disse effektiviseringer – til gavn for forbru

gerne – skal vi være indstillet på at trække på 

redskaber og erfaringer, vi ved virker, og som 

skaber gevinster for deres ejere og forbrugere 

i andre sektorer. Jeg mener derfor, at det er 

helt centralt for indhentning af effektivise

ringerne, at der udøves god selskabsledelse i 

forsyningsselskaberne.

For at selskaberne kan drives effektivt, 

er det selvfølgelig nødvendigt, at vi har 

”D er er sket en klar udvikling i ret

ning af større professionalisering i 

bestyrelsesarbejdet siden selskabs

udskillelsen i 2009. Horten arbejder sammen 

med mange bestyrelser, og i sammensætningen 

af bestyrelser fra Version 1, der blev sammen

sat efter udskillelsen, og i Version 2, der blev 

sammensat ved kommunal valget i 2013, er der 

stor forskel. Særligt i dialogen og processen 

frem mod det kommende kommunalvalg er 

der kommet meget mere fokus på strategi og 

på kompetencer”.  

Hun påpeger, at der er kommet langt flere 

ejer strategier de seneste knap 4 år, og de er 

blevet mere fokuserede og har stærkere priori

teringer. Ejer strategier kan derfor nu i stigende 

grad bruges af bestyrelsen til at navigere efter 

og lave egen strategi ud fra. 

”Hvis kommunen ikke laver prioriteringer 

i sin ejerstrategi, er den svær for bestyrelsen 

at navigere efter. En bestyrelsesformand er 

nødt til at vide, om hans ejer prioriterer lave 

Line Markert, Horten Advokatpartnerskab

Lars Chr. Lilleholt, Energi-, Forsynings- og Klimaminister
dygtige folk til lede dem. DANVA fremhæ

ver, at man skal vælges ud fra erfaringer og 

kompetencer. Det mener jeg er et udtryk for 

sund fornuft. Der skal fortsat være plads til, 

at politikere med engagement for driften af 

deres lokale forsyningsselskaber kan vælges 

ind i bestyrelserne. Men vi skal stille krav til 

bestyrelsernes sammensætning, for det er 

store samfundsaktiver de forvalter, og den 

strategiske ledelse af selskaberne ligger jo 

netop i bestyrelserne. Derfor er det vigtigt, 

at bestyrelsesmedlemmerne også vælges på 

grundlag af dokumenterede kvalifikationer, 

kompetencer og erfaringer, så bestyrelsen 

samlet set har kompetencerne til at sikre 

langsigtet værdiskabelse for selskabets for

brugere. Samtidig er der nødt til at være en 

vis andel af bestyrelsen, som er uafhængige 

af deres ejer, så de kan yde kritisk modspil 

og sikre, at blikket altid er skarpt rettet mod 

forbrugernes interesser. 

 Hvis kommunen ikke laver 
prioriteringer i sin ejerstrategi, 
er den svær for bestyrelsen at 
navigere efter.”

 For at selskaberne kan drives effektivt, er det selvfølgelig 
 nødvendigt, at vi har dygtige folk til lede dem.”

takster eller bedre miljø, hvis det er nødvendigt 

at vælge”. 

Horten har hjulpet flere kommuner med 

at udvikle og skærpe ejerstrategier og holder 

samtidig kurser og uddannelsesforløb for be

styrelser. Advokat firmaet vil også i kommende 

valgperiode bistå bestyrelser. 

”Her forventer de, at vi tager det nye kodeks 

med, og at vi forholder os til, hvad selskaberne 

bør have med i deres egen strategi, i deres 

forretningsorden og i deres afrapportering 

til ejeren. Jeg vurderer, at både selskaber og 

de kommunale ejere vil bruge kodekset som 

løftestang. Forsyningsselskabet kan bruge 

det op mod ejeren: Hvad forventer I af os? 

Ejeren kan tage udgangspunkt i kodekset og 

trække de ting ud, de kan bruge. Forholdene 

er meget forskellige i de forskellige kommuner 

og forsyningsselskaber. Derfor vil kodekset 

også blive brugt meget forskelligt. Forskellige 

forsyninger har brug for at sætte fokus på 

forskellige forhold”. 
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TEMA

FOSFOR
Deadline 23. december 2016
Udkom: 7. februar

FN’S BÆREDYGTIG
HEDSMÅL
Deadline 23. februar
Udkommer 7. 

DRIKKEVAND
Deadline 24. april
Udkommer 9. juni

SELSKABER
Deadline 22. maj
Udkommer 4. august

SPILDEVAND
Deadline 23. august
Udkommer 6. oktober

ØKONOMI
Deadline 23. oktober
Udkommer 8. december

KOMMENDE TEMAER 
I 2017

VIL DU HAVE DIN ARTIKEL 
MED I DANSKVAND?

Find mere information om 
deadlines og hvordan du skriver
til bladet på www.danva.dk/ 
danskvand

Kontakt redaktør Lisa  
Reschefski på lr@danva.dk,
telefon 8793 3570 eller 2712 5535

TEKST: JESPER WITH / FOTO: SØREN OSGOOD/EFKM

DANVA vil i forlængelse af udarbejdelsen af det nye 
Kodeks for God Selskabsledelse for kommunale for-
syningsselskaber følge op med relevante uddan-
nelsestilbud til bestyrelse og ledelse. 

Kursustilbuddene videreudvikles i 
løbet af efteråret. På bestyrelses-
kurserne vil det være muligt at 
tilmelde sig som enkelt bestyrelses-
medlem eller som samlet bestyrelse. 
Ligeledes vil kodekset komme til at 
indgå som en central del af DANVAs  
lederuddannelser.

DANVA UDDANNELSER FOR 
BESTYRELSER OG LEDELSE

Find mere information om DANVAs kurser og  
uddannelsestilbud på www.danva.dk
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”Det må da kunne gøres sjovere”, tænkte Helle Kayerød,  
DANVAs projektleder for den nordiske spildevandskonference, 
NORDIWA 2017, da programmet for konferencen skulle laves. 

A arhus er europæisk kulturhovedstad 

i 2017, og da NORDIWA skal holdes i 

Aarhus i år, blev Helle Kayerød inspire

ret af temaet for Aarhus som kulturhovedstad, 

Rethink, til også at lave programmet på en 

helt ny måde. 

Det plejer at være en langsommelig proces 

at samle alle brikkerne til et fagligt sammen

hængende og organisatorisk velfungerende 

konferenceprogram, men DANVA besluttede 

at prøve noget nyt.

”Normalt har vi fået programkomiteens 

anbefalinger til de enkelte abstracts, og så siddet 

ganske få personer i mange dage, sender utal

lige mails frem og tilbage, og får endelig puslet 

de forskellige elementer sammen til et fær

digt program”, fortæller Helle Kayerød, ”men 

i DANVAs interne NORDIWAprojektgruppe 

besluttede vi, at en workshop måtte kunne ud

nytte programkomiteens faglige kompetencer 

bedre og ikke mindst lave et færdigt program 

langt hurtigere.”

Programkomiteen består af 12 medlemmer 

fra de nordiske vand og spildevandsforeninger 

og repræsentanter fra DTU, Aarhus Univer

sitet og Aalborg Universitet. De mødtes om 

formiddagen den 24. april, og 1½ dag efter var 

programmet færdigt. 

Det vigtigste forarbejde var imidlertid, at 

DANVA havde modtaget over 200 abstracts. 

Langt de fleste var fagligt relevante og gav 

et godt udgangspunkt. Inden workshoppen 

havde programkomiteen også læst og vurderet 

 abstracts. 

Programkomiteen blev først enige om 
de 3 hovedtemaer:
 New approaches to Wastewater treatment 

– Plants, Processes and Circular Economy.

 The need for an integrated approach to 

the sewage system, including management 

 systems. 

 Adapting to consequences of a changing 

climate.

DANSKVAND har foretaget en rundspørge 
blandt deltagerne i programkomitteen  
om deres indtryk af arbejdet med planlæg- 
ningen af konferencen. Der var generelt 
yderst positive tilbagemeldinger på den  
nye planlægningsform. 

RETHINK 
KONFERENCER

Nordisk fællesånd 
gav resultater Først og fremmest er jeg imponeret over den professionalisme og de 

organisatoriske færdigheder, som alle fra DANVA har vist. Det er altid 

en fornøjelse at arbejde med mennesker, der er gode til det, de gør. Jeg 

kunne virkelig godt lide mødet, hvor vi udvalgte abstracts. Både på grund 

af de indsendte abstracts kvalitet, og måden hvorpå mødet var planlagt og 

veludført. Jeg tror, det vil resultere i en mere varieret konference både med 

hensyn til de emner, som bliver dækket, og de mange forskellige synspunkter, 

som vil blive fremlagt – det kan virkelig betale sig med en grundig udvæl

gelsesproces. Jeg tror bestemt, det er et godt eksempel at følge i forhold til 

fremtidige konferencer. 

CONFERENCE PROGRAMME

Leading Nordic event for water professionals – experts and practitioners, managers and 
operators: utility staff, city planners, researchers, engineers, advisors and others with an 
interest in wastewater management and climate change adaptation in the Nordic region. 
Special focus this year on wastewater management in the Baltic Sea Region.

NORDIC WASTEWATER CONFERENCE  
AARHUS, 10-12 OCTOBER 2017

DANVA, SAMORKA, FIWA, Svenskt Vatten, Norsk Vann and IWA invite all water 
professionals with an interest in wastewater, sewage systems and climate 
change adaptation to join us at NORDIWA 10 – 12 October 2017

www.nordiwa.org

TILMELDING OG EARLY  
BIRD PRIS

Tilmeldingerne til konferencen  
er allerede begyndt at strømme 
ind. Vær opmærksom på, at  
Early Bird-rabatten udløber den 
31. august 2017.

SIGURJÓN NORBERG KJÆRNESTED (SAMORKA) ISLAND

FORENING NORDIWA
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Der tænkes, argumenteres  
og byttes rundt på sessioner, 
mens NORDIWA-programmet 
falder på plads.

På billedet ses: Niels Peter  
Revsbech (AU), Dorte Skræm, 
Anders Finnson, Svensk  
Vatten, Lise Hughes Aarhus 
Vand, Katrine Nielsen fra  
DTU, Sairariina Toivikko fra  
FIWA og Daniel Hellström,  
også Svenskt Vatten. 

Planlægningsprocessen har været meget motiverende. Vi gennemgik 

en masse interessante abstracts, og processen med at sammensætte et 

program var meget dynamisk. Forhåbentlig betyder det, at resultaterne 

bliver førsteklasses. 

Efter individuel evaluering af de indsendte abstracts, mødtes planudval

get i København til en 2dages session. På mødet diskuterede og bedømte vi 

abstractene sammen. Denne 2dages session var meget gavnlig for planlæg

ningsprocessen, da nye ideer om, hvordan man gennemførte konferencen, 

kom op i løbet af sessionen.

Fordi vi alle var til stede gik planlægningsprocessen glat, og det blev helt 

klart, hvad der var vigtigt for de forskellige lande. Helt sikkert en form, vi 

kan bruge en anden gang.

En meget engagerende, god og inspirerende proces 

som helhed!

Jeg kunne specielt lide processen med at mødes 

og lave programmet den 24.25. april, hvor det lykkedes at 

sortere 230 abstracts på en kreativ og struktureret måde. 

Jeg tror, at denne proces gav bedre engagement og gav 

flere af os en bedre fornemmelse for, hvad der sker i de 

andre lande i det nordiske team. Det satte gang i vores 

fællesnordiske hjerner og gav et bedre samlet resultat. 

Det er et godt skridt fremad for at få mere deltagelse 

og bedre teamarbejde i planlægningen på tværs af de 

nordiske lande. 

XXXXXX
LISE K. HUGHES AARHUS VAND

OM NORDIWA 

Den 15. nordiske spildevandskon-
ference, NORDIWA, arrangeres 
i år af DANVA. NORDIWA er et 
samarbejde mellem de nordiske 
brancheforeninger for vand og 
spildevand og de nordiske IWA 
Nationalkomiteer. Programkomi-
teen har medlemmer fra DANVA, 
DTU, Aalborg Universitet, Aarhus 
Universitet, Aarhus Vand og DAN-
VAs søsterorganisationer: Norsk 
Vann, Svenskt Vatten, FIWA fra 
Finland og Samorka fra Island.

ANDERS FINNSON, SVENSKT VATTEN

Workshopdeltagerne blev nu delt i tre grup

per. Hver gruppe fik små sedler med titler på 

de forskellige abstracts. Der blev hængt skabe

loner op på væggene med lokaler og tidsrum 

til sessionerne, og så var det ellers bare med 

at gå i gang. 

Titlerne blev læst og diskuteret, abstracts 

blev genlæst og diskuteret, og de mange små 

sedler blev fordelt på undertemaer, og da pusle

spillet begyndte at falde på plads, blev der lavet 

overskrifter på de enkelte sessioner. 

Fælles indsats gav færdigt program 
med plads til mange indlæg
Den interaktive proces gav rum til en løbende 

diskussion og en fælles afklaring af, hvor 

mange sessioner hvert tema havde behov for. 

Den gav mulighed for at bytte rundt på ab

stracts mellem de forskellige temaer, hvis det 

passede bedre i sammenhængen. 

Der var så mange gode abstracts, at delta

gerne ønskede at give plads til så mange som 

muligt. Derfor kommer der både regulære 

konferencesessioner med oplæg, workshops 

med plads til diskussion og hele 12 posterses

sioner. De to første dage starter med fælles 

oplæg i plenum for at give deltagerne en fælles 

referenceramme til dagens mange sessioner. 

”Vi vil helt sikkert bruge workshops til at 

planlægge fremtidige konferencer på en lige 

så engageret måde”, fortæller Helle Kayerød 

og fortsætter: ”Alle deltagerne var glade for 

at blive inddraget så aktivt og for at kunne 

bringe deres faglige viden og de nordiske lan

des forskellige perspektiver ind i gruppen. Det 

giver samtidig bedre samarbejde i program

komiteen og mere ejerskab til konferencen, 

så jeg er sikker på, at alle i programkomiteen 

vil markedsføre konferencen maksimalt i de 

forskellige lande.”  

FORENINGTEKST: MIRIAM FEILBERG, 
LISA RESCHEFSKI / 

FOTO: HELLE KAYERØD 
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undervejs med ny praktisk bassinguide

Seks deltagere i netværk for regnvands
bassiner under DANVA arbejder lige nu på  

højtryk for at samle materiale til en ny design
guide for regnvandsbassiner. Den nye guide 

skal kombinere praktisk erfaring fra de  
enkelte forsyninger med den nyeste viden til 

et nyt hands onværktøj til branchen.

FORENING NETVÆRK

Der er masser af nyttig litteratur at tage 

fat i, når medarbejderne i en forsyning 

skal anlægge et nyt regnvandsbassin. Pro-

blemet er snarere at få overblik over både den 

eksisterende viden og bedste tilgængelige teknik 

(BAT), men det bliver snart en hel del lettere, hvis 

det står til seks deltagere i DANVAs netværk for 

regnvandsbassiner. De arbejder nemlig lige nu på 

at samle materiale sammen til en ny designguide, 

som de forventer ligger klar sidst på året.

”Flere af vores medlemmer har givet udtryk 

for, at de mangler et overblik over de mange de-

signmuligheder, der knytter sig til arbejdet med 

regnvandsbassiner. Derudover har flere efter-

DANVA netværk
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Den nye guide skal kom-
binere praktisk erfaring 
fra de enkelte forsyninger 
med den nyeste viden til 
et nyt hands on-værktøj 
til branchen. 

spurgt en mere hands on-tilgang til arbejdet, 

der gør teorien praktisk anvendelig med helt 

konkrete eksempler på, hvordan designfasen 

kan gribes an”, fortæller Helle Kayerød, der er 

DANVAs faglige kontaktperson på netværk for 

regnvandsbassiner.

Fagligt fællesskab forsyningerne  
imellem
Ønsket om en ny designguide blev grebet af 

en arbejdsgruppe i bassinnetværket, hvoraf 

flere deltagere allerede havde erfaring med 

skrivearbejdet fra publikationen ’Vejledning 

om drift og vedligehold af regnvandsbassiner’ 

få rigtig gode kolleger at sparre med på tværs 

af de enkelte forsyninger. Og at vi så samtidig 

får løst en fælles faglig udfordring, det er jo 

bare skønt.”

Lisa Melgaard fra Randers Spildevand er 

en af deltagerne i arbejdsgruppen omkring 

den nye designguide. Hun giver uden tøven 

Helle Kayerød ret i, at det er fagligt givende at 

arbejde sammen med kollegerne fra de andre 

forsyninger om det fælles projekt.

”I arbejdsgruppen skal vi ikke opfinde den 

dybe tallerken. I stedet skal vi samle den lit-

teratur, der allerede eksisterer og kombinere 

den med vores egne erfaringer og den nyeste 

viden. Det giver et stort indblik i, hvordan andre 

forsyninger arbejder, og god mulighed for at 

udbrede de gode idéer forsyningerne imellem. 

Så selvom en ny bassinguide er et stort arbejde 

at give sig i kast med, så lærer jeg virkelig meget 

i processen”, siger Lisa Melgaard.

Om den nye bassinguide
Målgruppen for den nye bassinguide er pri-

mært medarbejdere i forsyninger, mens en se-

kundær målgruppe er rådgivere og kommuner. 

Driftsmedarbejdere fra en række forsyninger 

bliver i løbet af efteråret inviteret til at kvali-

tetssikre designguiden og bidrage med deres 

driftserfaringer. Desuden skal en af branchens 

rådgivere involveres for at matche designguiden 

op imod både den eksisterende og den nyeste 

viden om design af regnvandsbassiner. 

Den nye guide skal kombinere praktisk erfa-

ring fra de enkelte forsyninger med den nyeste 

viden til et nyt hands on-værktøj til branchen.  

Læs mere og find guiden på 
www.danva.dk

fra 2015. Derudover blev et større antal fagfolk 

inviteret til at bidrage til den nye designguide 

via en workshop i foråret.

”DANVA har stået for at facilitere processen, 

og jeg må sige, at det har været fantastisk at 

opleve det engagement, som både arbejdsgrup-

pen og deltagerne på forårets workshop har ud-

vist. Det er let at mærke, at deltagerne virkelige 

brænder for sagen, og det har været spændende 

at se det fællesskab, der opstår omkring sådan 

en opgave”, siger Helle Kayerød og fortsætter:

”Selvom man arbejder meget forskelligt i 

de enkelte forsyninger, så viser et projekt som 

det her, at man gennem et netværk faktisk kan 



TID INDHOLD

9.30 – 10.00 Ankomst og morgenbuffet 

10.00 – 10.10 Velkomst v. projektleder Jens Plesner, DANVA

10.10 – 10.40 Vejledende standardregulativ for tømningsordninger og den  
juridiske ramme v. project manager Diana Olesen, COWI

10.40 – 11.10 Forhold omkring tømningsordninger fra A – Z og best practice  
v. projektleder Henning L. Hansen, Kerteminde Forsyning

11.10 – 11.20 Kaffepause

11.20 – 11.35 Arbejdsmiljø v. logikassistent Betina Dolleris, Simon Moos A/S

11.35 – 11.55 Skema over bundfældningstanke og deres egenskaber  
v. Mikael Skov, bestyrelsesmedlem i Danske Kloakmestre

11.55 – 12.05 Afrunding af første del v. Jens Plesner, DANVA 

12.05 – 13.00 Frokost

13.00 – 13.10 Introduktion til workshops til drøftelse af vejledningen  
v. Jens Plesner, DANVA

13.10 – 14.30 Workshops med kaffe og kage v. deltagerne

14.30 – 15.00 Fremlæggelse fra workshops og opsamling på dagen  
v. workshop grupper og Jens Plesner, DANVA

DANVA laver en ny vejledning om 

tømningsordninger. Denne vil 

blive gennemgået på temadagen, 

hvor deltagerne også får mulig

hed for at drøfte indholdet og komme med 

input til en sidste justering af vejlednin

gens indhold. Vejledningen kommer bredt 

omkring emnet tømningsordninger og vil 

indeholde et standardregulativ, beskrivelse 

af juridiske forhold, best practice, arbejds

TEMADAG OM VEJLEDNING FOR  
TØMNINGSORDNINGER D. 20. SEPTEMBER 2017
Præsentation og  drøftelse af ny vejledning

miljømæssige forhold samt en positivliste 

over en række bundfældningstanke og deres 

egenskaber.

Vejledningen skal give en lettere og mere 

effektiv administration og praksis for tøm

ningsordninger.

Målgruppe
Temadagen henvender sig til de mange 

forskellige interessenter på området som 

vandselskaber, kommuner, kloakmestre, 

tømningsentreprenører og producenter af 

bundfældningstanke, der alle vil kunne få 

gavn af vejledningen.  
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HVOR:  
Hos DANVA i Vandhuset, Godthåbs-
vej 83, 8660 Skanderborg d. 20. 
september 2017, kl. 9.30 – 15.00

TILMELDING:  
På www.danva.dk, eventuelt 

kontakt Helle Benjaminsen, tlf. nr. 
8793 3561, e-mail: hb@danva.dk

PRIS: 1.975 kr.

PRAKTISKE OPLYSNINGER



Fordi klimatilpasning  
skal give mening…

Det handler om at lave klimatilpasning, der betaler sig. Ved du hvor meget, du skal investere i klimatilpas-
ning, for at undgå oversvømmelse ved skybrud? Det kan vi svare på!

Vi kan beregne de årlige omkostninger som følge af oversvømmelser (EAD) på baggrund af oversvømmelses-
kortlægningen i kommunen. Samtidig leverer vi et visuelt GID-overblik, som viser risikotætheden på kom-
mune-, bydels- og bluespotniveau, samt et billede af, hvilke gentagelsesperioder der medfører de største 
omkostninger.

Mulige klimatilpasningstiltag inkl. oversvømmelsesberegninger indarbejdes i analysen,og holdes op imod 
den ikke klimatilpassede by. SÅ ved du om klimatilpasningen kan betale sig.

www.envidan.dk



I et Urban Lab samles en gruppe, oftest unge, 

specialister fra forskellige professioner for på 

kort tid at udvikle en løsning for en konkret 

problemstilling i en by. Det giver mulighed for 

fokusering og for at inddrage mange forskellige 

perspektiver på en gang.

I dette Urban Lab (den første uge af juni 

2017) deltog unge landskabsarkitekter, byplan

læggere, hydraulikere og ingeniører fra Portu

gal, Iran, USA, Storbritannien, Australien og 

Albanien. En af deltagerne, Fumi Kikuyama 

fremhævede dette element, som væsentligt for 

gruppens resultat: ”Vi havde et virkelig tværfag

ligt samarbejde, hvor vi først skulle udvikle et 

fælles sprog og forståelse af hinandens kompe

tencer, men så havde det stor værdi for projektet, 

at vi kunne inddrage viden fra de forskellige 

faggrupper og bygge på resultater fra lande og 

URBAN LAB  
for Skt. Jørgens Sø i 
København udvikler byliv,  
natur og klimatilpasning

byer over hele verden”.

Klimatilpasning omkring Skt. Jørgens Sø er et 

af de 300 forskellige projekter, som  København 

skal gennemføre i de kommende år. Urban Lab 

skulle udvikle et projekt, som kan håndtere et 

skybrud, sikre vandkvaliteten i søen og give 

merværdi for borgerne og byen. Samtidig skal 

det hænge sammen med stedets liv i dag med 

trafik, kultur og gang og løberuter. Kommu

nerne ønsker mulighed for både aktiv udfol

delse og rolige steder for borgerne, mere natur 

og bedre vandkvalitet, samtidig med at søen 

skal kunne rumme et skybrud.

Reelt er Skt. Jørgens Sø to forskellige søer 

med en vej imellem. Det tidligere forslag gik ud 

på at grave den sydlige sø dybere og bruge den 

som forsinkelsesbassin ved skybrud og derfra 

lede vandet til en skybrudstunnel, som fører 

vandet ud i havnen. Samtidig skulle der laves 

en park på Frederiksbergsiden af søen, som 

kunne oversvømmes ved skybrud.

En løsning for de 99 andre år
”Et skybrud er en 100årsregn. Vi ønsker at lave 

en løsning, som er god for byen de andre 99 år.” 

Sådan præsenterede Urban Labgruppen deres 

ide, som går ud på at inddrage begge søer og de 

omliggende veje til en ny Skt. Jørgens Park. Begge 

søer skal fungere som forsinkelsesbassin, vejen 

mellem søerne kan sløjfes helt eller delvist og 

inddrages i parken, f.eks. som scene ved events. 

Vester Søgade på Københavnssiden af søen 

sløjfes og inddrages i parken som et sted, hvor 

der kan være butikker og cafeer og byliv. Det 

er et område med mere sol og bedre mulighed 

for aktivitet, men også med en del trafik og 

mange parkeringspladser. Løsningen skal derfor 

ses i sammenhæng med trafikplanlægning i 

området. 

En fordel ved den nye løsning er, at den giver 

plads til at forbedre vandkvaliteten ved hjælp af 

regnvandsbede, som kan håndtere den daglige 

regn. Den del af løsningen var Toke Sloth Mad

sen, HOFOR, som er ansvarlig for de hydrauli
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6 unge fra hele verden blev stillet en udfordrende opgave, da de  
deltog i et Urban Lab i København. På en uge skulle de udvikle et 
nyt projekt for Skt. Jørgens Sø. Projektet er et vigtigt element i  
klimatilpasningsplanerne for København og Frederiksberg. 

Deltagere fra bl.a. 
HOFOR, DANVA, Køben-

havns Universitet og 
Københavns Kommune 

lytter interesseret, 
mens Urban Lab frem-

lægger den blå-grønne 
Skt. Jørgens Park.
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hvor man bringer begge søer i spil. Det giver 

bedre fleksibilitet i forhold til usikkerhe

den omkring fremtidens skybrud og de 

kommende vandmængder. Løsningen 

med at sænke vandstanden har de løst 

fint, og forslaget integrerer byliv, natur 

og  klimatilpasning, som er tre af de vig

tigste udfordringer i forhold til projektet.”

Fumi Kikuyama fra Urban Lab fik mu

lighed for at præsentere projektet på konfe

rencen Embrace the Water i Göteborg. Hun 

fremhævede her: 

”Vi ønskede at give borgerne alternative mu

ligheder for at bruge området. Der er meget få 

hierarkier i Danmark, og alle uanset placering 

har været meget åbne. Det gjorde det muligt for 

os at udfordre projektledere og beslutnings

tagere og udvikle nye løsninger, som stadig 

hænger sammen med den måde, folk bruger 

byen på i dag.”

Urban Labmetoden gav mulighed for at 

samle forskellige fagligheder og bringe ny viden 

og nye kompetencer i spil for at udvikle løsnin

ger. Young Water Professionals og Rambøll vil 

arbejde på at gennemføre flere Urban Labs i 

de kommende år. Urban Labs kan bidrage til 

at udvikle nye projekter frem mod IWA 2020 i 

København. Se mere her: www.ywp.dk  

ske beregninger i projektet, godt tilfreds med:

”Ideen om, at dagligt vand ledes i et tracé 

forbi søen, er god, fordi løsningen gør, at søen 

ikke belastes med næringsstoffer fra indløb af 

dagligt vand. Hydraulisk set hænger det godt 

sammen med, at søen bedst udnyttes i sky

brudssammenhæng ved, at den kun kommer 

i anvendelse på de tidspunkter under skybrud, 

hvor der er mest behov for det.”

Samtidig er der i følge Toke Sloth Madsen 

økonomiske fordele ved det element, og han 

fremhæver: 

”Gruppen har udarbejdet et fremragende 

forslag med fokus på, at skybrudshåndtering og 

byrumskvaliteter skal gå op i en højere  enhed. 

Idéen om også at inddrage den nordlige del af 

Skt. Jørgens Sø har nogle hydrauliske fordele. 

En af dem er, at den planlagte skybrudstunnel 

fra Åboulevard til Skt. Jørgens Sø kan afkortes. 

Derved kan der opnås betydelige  besparelser 

på tunnelprojektet. Derudover giver løsningen 

med både den nordlige og sydlige Skt. Jørgens 

Sø hydraulisk set god fleksibilitet og robusthed 

over for skybrud, som det er svære at forudsige 

effekten af – især med den lange tidshorisont 

vi planlægger efter.”

Københavns Kommune var også positiv 

over for den valgte model, og vil tage for slaget 

med i det videre arbejde med Københavns 

 skybrudsplan. Rikke Hedegaard Christensen fra 

Københavns Kommune fortæller om projektet:

”Urban Lab udviklede en spændende løsning, 
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Embrace the Water fandt 
sted i  Göteborg den 12–14. 
juni med solid dansk del-
tagelse fra bl.a. HOFOR, 
Vandcenter Syd, Middelfart 
Spildevand og Kalundborg 
Forsyning. For den danske 
vandsektor er konferencen 
vigtig, da den indgår i IWA’s 
Cities of the Future som et 
skridt på vejen mod IWA 
2020 i København. Danmark 
var stærkt repræsenteret ved 
det City and Utility Leaders 
Forum, som blev holdt under 
Embrace the Water. Her blev 
sam arbejdet mellem byer og 
forsyninger diskuteret af mere 
end 30 ledere fra byer og for-
syninger over hele verden. 

Fumi Kikuyama, YWP  
og Rambøll, præsenterer 
stolt resultaterne af det 
københavnske Urban Lab 
ved konferencen Embrace 
the Water i Göteborg. 

6 deltagere  
fra 3 kontinenter 
udviklede en ny 
løsning under 
Urban Lab i 
København. 

EMBRACE 
THE WATER 2017
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Regntrug baner vej for fremtidens skybrud

Strandhusekvarteret i Svendborg er klar til fremtidens skybrud. For at klimatilpasse har Vand  
og Affald etableret regntrug i den ene vejside. På den måde kobler man regnvandet fra spilde vandet 
og håndterer skybrudsregnen på overfladen. Pilotprojektet er det første i Svendborg. Nu kan man 
 begynde at høste erfaringer, mens beboerne kan være stolte over at være med i første række.

H vordan kan man bedst aflede regnvan

det på overfladen som alternativ til 

traditionel separatkloakering?

Det vil Vand og Affald (VA) sammen med Svend

borg Kommune undersøge.

Derfor leder man nu overfladevandet fra 

veje og fortove ud i Sundet via grønne regntrug.

”De gamle vejriste er væk, så når der kom

mer skybrudsregn, løber regnen ned i de nye 

regntrug og ud i Svendborgsund”, forklarer 

anlægschef Gry Tully.

”Trugene kan håndtere op til en fem års regn

hændelse ved nedsivning. De kan samtidig lede 

en 100 års regnhændelse væk fra området og ud 

i Sundet”, uddyber ingeniør Lone Riis Vinther.

Ved at koble regnvandet fra kloaksystemet 

mindsker VA antallet af overløb med opspædet 

spildevand til Sundet. 

Den eksisterende kloakledning kan strøm

pefores i stedet for at skulle opdimensioneres.

Derudover bliver der sendt mindre regnvand 

til renseanlægget.

Pilotprojektet har altså hele tre gevinster:

Renere badevand, mindre regnvand til rense

anlægget og endelig slipper beboerne for, at der 

skal graves op for at renovere de gamle kloakker. 

Nye LAR-løsninger i Svendborg

På billedet ser vi en af de nye 
løsninger. Vejristen leder regn-
vandet på tværs af Strandhuse, 
ned i regn truget og videre ud i 
Svendborgsund. 

Regntrugene har den effekt, at hvis der kom

mer et skybrud, kan det overskydende vand løbe 

i de små kanaler langs den ene side af vejen og 

ud i Sundet, mens vandet ved almindelig regn 

kan sive ned gennem filtermulden i trugene og 

i øvrigt blive renset undervejs.

  

Tæt dialog
Efter to informationsmøder med grundejer

foreningen og øvrige beboere samt individuelle 

besøg gik man i gang sidste sommer.

”Arbejdet har været omfattende med mange 

detaljer, vi skulle løse undervejs, f.eks. hvordan 

vi udformer de særlige vandrender på tværs af 

vejene”, siger Lone Riis Vinther.

”Vi har måttet omlægge overkørsler og ind

kørsler og har lavet individuelle løsninger i tæt 

dialog med beboerne”, fortsætter hun. 

VA har også fokus på, om det terrænnære 

grundvand bliver påvirket ved den øgede ned

sivning af regnvand. Grundvandsstanden bliver 

derfor pejlet løbende.

Private LAR-haver
Ikke blot er kvarteret først i Svendborg med 

denne type klimatilpasning.

I Strandhuse-
kvarteret er der 
nu – som her – 
flere 30 cm dybe 
regntrug med 
engblomster 
og græs. Regn-
trugene leder 
regnvandet ud 
i Sundet, når 
der kommer 
skybrud. 

 Svendborg Kommunes forsynings-
virksomhed, Vand og Affald (VA),  
har ansvaret for alle offentlige  
vand- og spildevandsanlæg i 
 kommunen.

 VA er certificeret efter ISO22000,  
et system, der sikrer en høj standard 
for fødevaresikkerhed og  hermed 
drikkevandssikkerhed.

 Desuden er VA også certificeret 
i ndenfor miljø, arbejdsmiljø og 
 ledelse, nemlig DS/EN ISO 9001, DS/
EN ISO 14001 og DS/OHSAS 18001.

 I alt arbejder 76 medarbejdere i VA.

OM
VAND OG AFFALD

FORENING KLIMA



AUGUST 2017  #4  DANSKVAND 37

TEKST OG FOTO:  
HELLE JUDITH THOMASEN

Også 10 af 46 ejendomme har frivilligt lavet 

deres egne LARhaver, altså koblet regnvandet 

fra spildevandet.

VA tilbagebetaler i øvrigt dele af tilslutnings

bidraget, når en ejendom i et fælleskloakeret 

område afkobler sit regnvand.

Samarbejde på tværs
I anlægsfasen er man stødt på mange tek niske 

udfordringer og har måttet løse dem i tæt 

samarbejde med rådgiver, vejmyndighed og 

entreprenør.

Gry Tully fremhæver den spændende ud

fordring, der har ligget i at få de forskellige 

fagområder til at spille sammen.

”Vejfolk, vi spildevandsteknikere, den råd

givende ingeniør, entreprenøren og ikke mindst 

beboerne har alle sammen skulle tænke ander

ledes og nyt. Det kræver samarbejde, og det tager 

tid. Det er meget resursekrævende, men tiden 

er givet godt ud og har skabt et godt fundament 

for fremtidige klimaprojekter i Svendborg”.

Rekreativ gevinst
Bekymring over det nye, der skulle ske, og æn

drede vilkår med f.eks. kun fortov i den ene side, 

har VA også skullet forholde sig til.

”Vi har gjort alt, hvad vi kunne, for at komme 

bekymringerne i forkøbet. Anlægsarbejdet er 

færdigt. Vi håber, beboerne tager deres nye veje 

og grønne regntrug til sig, og at de bliver stolte 

over, at de er blandt de første i Svendborg med 

denne løsning”, siger Gry Tully og fortsætter:

”Vi håndterer regnvandet, løfter hele om

rådet og tilfører det et grønt element, som er 

en  rekreativ gevinst. Alene kan vi ikke løfte 

opgaven med klimaudfordringerne. Vi har alle 

et ansvar, så vi er nødt til at løse udfordringerne 

i fællesskab”.

Det har vi lært
Pilotprojektet har lært de involverede at ”tænke 

ud af boksen”:

Anlægschef i Vand og Affald, Gry 
Tully (tv) og ingeniør Lone Riis 
Vinther nyder den flotte rende, 
bygget i natursten. Det er sidste 
station for regn vandet, inden det 
løber ud i Svendborgsund. 

FORENING

 Alene kan vi ikke  
løfte opgaven med klima-
udfordringerne. Vi har  
alle et ansvar, så vi er nødt  
til at løse udfordringerne  
i fællesskab.

Gry Tully, anlægschef  
i Vand og Affald.

 Anlægsprojektet er et 
pilotprojekt, hvor man 
separerer regnvand fra 
spildevand ved at lede 
regnvandet i regntrug 
ud i Svendborgsund.

 Alle fortove i den ene 
side af vejene er sløjfet 
til fordel for grønne 
regntrug.

 Der er etableret filter-
muld i trugene, og de 
er sået til med eng-
græs.  Under trugene 

ligger en drænledning, 
der leder vandet ud i 
Sundet.

 Vejprofilerne er flere 
steder ændret fra 
tagprofil til ensidigt 
fald for at kunne lede 
overfladevandet til 
regntrugene.

 Fra flere sideveje til 
hoved veje har VA 
etableret ”Irish Cros-
sing” for at få regn-
vandet over i truget.

 Der er kommet små 
fordybninger eller  
omvendte bump på 
vejen.

 Anlægsfasen løb fra 
august sidste år til  
april i år.

 Vand og Affald står for 
projektet i samarbejde 
med Svendborg Kom-
mune. VA står også for 
driften og vedligehol-
delsen af regntrugene.

KLIMATILPASNING I STRANDHUSE-KVARTERET

”Det er nødvendigt at være kompromissø

gende, når vi udfordrer de gængse fagområder. 

I alle projektets faser har vi haft et spændende 

og udfordrende samarbejde. Det kræver tid, 

og det skal vi sørge for, vi har”, siger Gry Tully.

Dialog og inddragelse af beboerne er også 

 resursekrævende:

”Vi har skullet indgå kompromiser i tæt dia

log med beboerne. Det tager tid at finde løsnin

ger i fællesskab, men tiden er givet godt ud”.  



NY YWPDK bestyrelse  
og regionale repræsentanter

YWPDK kan præsentere en ny bestyrelse 

efter tiltræden af to nye bestyrelses

medlemmer. De to nye medlemmer er 

Ane LaBianca fra Københavns Kommune og 

Thor Danielsen fra Københavns Universitet/

HOFOR. Niels Malmmose Askjær fra Vand

Center Syd og Maj Møller Sørensen fra Aarhus 

Vand blev begge genvalgt til bestyrelsen. Derud

over fortsætter formand Trine Stausgaard Munk 

fra Rambøll og JanMichael Blum fra DTU.

Til generalforsamlingen blev Marc Vands 

fra Syddansk Universitet/Rambøll valgt som 

regional repræsentant for Odense. Marcs op

gave bliver at organisere events for medlemmer 

af netværket i Odense og samtidig agere kon

taktperson for den lokale afdeling af YWPDK. 

Kirsten Prisum fra Orbicon og Marco Semp

reviva Lund fra Holbæk Kommune fortsætter 

som regionale repræsentanter i København.

Bestyrelsen og de regionale repræsentanter 

var alle samlet i Faaborg i juni til en strategisk 

workshop og teambuilding. Dagene blev brugt 

på at planlægge det næste års events og lægge 

Young Water Professionals Denmark kan efter den årlige generalforsamling i Aarhus på DANVAs  
årsmøde præsentere to nye bestyrelsesmedlemmer og en ny regional repræsentant for Odense.

FORENING YWPDK

Den nye bestyrelse  
og de regionale 
repræsentanter ved 
den årlige strategiske 
workshop og team-
building dage, som i år 
blev afholdt i Fåborg.

De seks deltagere fik mulighed for at arbejde 

med det igangværende skybrudssikringspro

jekt ved Sankt Jørgens Sø over en periode på 

10 dage.

De udvalgte deltagere har baggrunde in

denfor landskabsarkitektur, byplanlægning 

og hydraulik. Målet er at give et bud på en 

tværfaglig løsning, som både kan sikre områ

det mod skybrud og samtidig bringe værdi til 

byrummet og borgerne. Forløbet resulterede 

i et spændende og kreativt forslag, som blev 

taget godt imod af arrangørerne. Derudover 

blev løsningen, med stor succes præsenteret 

på den internationale urbane vandkonference 

Embrace The Water i Gøteborg. 

I forbindelse med Urban Water Lab forløbet 

havde YWPDK arrangeret en bådtur rundt i 

Københavns havn for YWPDK medlemmer og 

Urban Water Lab deltagerene. Chefkonsulent 

Jes ClausonKaas fra HOFOR præsenterede 

klima sikringstiltag, som sikrer Københavnere 

rent badevand i havnen. 

strategien for at konsolidere og udvide netvær

ket i Danmark. Derudover er bestyrelsen og 

flere medlemmer engageret i planlægningen 

og forberedelserne til IWA2020 konferencen 

i København.

Den næste store event i YWPDKregi er 

den årlige cykeltur, som foregår i København, 

Odense og Aarhus i slutningen af august.

Information og tilmelding til cykelturen kan 

ses på ywp.dk. Derudover vil man også kunne 

finde information om kommende lokale events 

og nyheder fra netværket på hjemmesiden.

Urban Water Lab og YWPDK-bådtur  
i København
YWPDK har været med til at finansiere og 

planlægge Urban Water Lab i samarbejde med 

Rambøll, HOFOR, Frederiksberg Forsyning, 

Københavns Kommune, Frederiksberg Kom

mune og Københavns Universitet.

Urban Water Lab er et nyskabende initiativ, 

hvor seks unge fra hele verden bringes sammen 

i København for at arbejde på et aktuelt projekt. 

TEKST: THOR DANIELSEN, YWPDK,  
KØBENHAVNS UNIVERSITET/HOFOR / FOTO: YWPDK

YWPDK MEDLEMSKAB

Medlemskab er gratis og åben for 
alle, som arbejder/ studerer inden 
for den danske vandsektor, og som 
endnu ikke er fyldt 35 år eller har 
 under 5 års erfaring.

Tilmeld dig på ywp.dk
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VANDKVALITETEN ER FREMRAGENDE 
OG FORSYNINGSSIKKERHEDEN I TOP, 
MEN HVAD MED ADMINISTRATIONS-
OMKOSTNINGERNE?

Sonlinc tilbyder effektive 
forretningsprocesser, 
stordriftsfordele og 
outsourcing til 
forsyningsselskaber, 
der vil være med 
i verdenseliten.
www.sonlinc.dk

Forsyning i system
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Takket være et tæt samarbejde med skolerne er det lykkedes  
besøgstjenesten hos BIOFOS at få et rekordstort antal besøgende 
til at lære om bæredygtigt vandmiljø. Hele 12.000 skoleelever 
lagde i 2016 vejen forbi KloakLab.

V and er verdens vigtigste ressource, 

og det arbejder vi på at formidle til 

skoleelever i vores 15 ejerkommuner 

via  vores besøgstjeneste, KloakLab.  Vi viser 

eleverne, at vi arbejder for et bæredygtigt vand

miljø, og vi lærer dem, hvordan de selv kan 

tage aktiv del i at passe på vores vigtige vand.

Årsagen til, at antallet af besøgende stiger 

støt, er, at vi er blevet mere synlige. Vi har et 

stærkt fokus på skolesamarbejdet fx gennem 

Hvidovre Kommune. Skolerne bliver spurgt 

om, hvad de gerne vil have fra os, og vi ar

rangerer gerne skræddersyede forløb til de 

enkelte skoler. 

”Når vi har besøg, ser, lugter og hører skole

klasserne, hvordan processerne i et rense anlæg 

foregår. Vi er åbne om vores arbejdsmetoder, 

og gæsterne ser det, vi arbejder med i vores 

hverdag. Eleverne lærer om den samfunds

mæssige betydning af spildevand,” fortæl

ler informationsmedarbejder hos Kloak Lab, 

Kristian Mandrup Pedersen.

Skolen ud i verden
KloakLab understøtter skolernes undervisning 

i vandmiljø og bidrager til den åbne skole, der 

udgør en stor del af skolereformen. Naturfaglig 

lærer på Ny Hollænderskolen på Frederiksberg, 

Lasse Skjerlie Gilling, fortæller her om, hvorfor 

han er glad for at tage sine elever med på besøg 

hos BIOFOS. 

”En stor del af skolereformen handler om at 

få skolen ud i verden og verden ind i skolen. Det 

er noget, vi gør rigtig meget ud af. Skoletjenester 

som BIOFOS er derfor altafgørende for, at vi kan 

lykkes med den del af reformen, og eleverne 

kan se en praksisanvendelse af, hvad de lærer i 

skolen,” siger han.

KloakLab deltager i arrangementer som Big 

Bang, Science og Naturvidenskabsfestival. Vi ar

bejder på at dele viden på tværs af det naturfaglige 

område for at styrke interessen for naturviden

skab. Besøgstjenesten samarbejder også med andre 

forsyninger om undervisning og formidling – det 

gælder fx udvikling af Åben Skoleportalen www.

forsyningeniskolen.dk sammen med HOFOR, 

Energi & Vand, Vestforbrænding og ARC.

BIOFOS inviterer alle skoler i vores ejerkom

muner til at samarbejde omkring åben skole.

Men hvad betyder det for Hvidovre Kommune, 

at BIOFOS deltager i Åben Skolesamarbejdet og 

”Elever af Ellehammer”?

”BIOFOS har gennem en årrække vejledt og bi

draget med virkelige udfordringer, som Dansborg

skolens elever har løst i innovative processer. 

BIOFOS bidrager til, at folkeskolerne i Hvidovre 

har succes med at være både fagligt fordybet, åbne 

og innovative,” fortæller Elizabeth Gray, der er 

læringsvejleder, projekttovholder på ”Elever af 

Ellehammer” og innovationskonsulent i Hvidovre 

kommune.

I 2017 bliver enseanlæg Damhusåen omdannet 

til et mere aktivt besøgssted, da det er nemt for 

mange skoler at komme dertil.  

VIGTIGSTE RESSOURCE
BESØGSTJENESTE OM VERDENS 
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FORENING

STUDENTERJOB HOS BIOFOS KICKSTARTER KARRIEREN

EN STÆRK 
BASE

DEN ÅBNE 
SKOLE

FORSYNING
VIRKSOMHED

NETVÆRK

KLOAKLAB ARBEJDER MED FØLGENDE TRE FOKUSPUNKTER:

Vi vil styrke og  
fastholde et stærkt 
formidlingsmiljø

Vi er opsøgende over for samarbejder 
med alle vores ejerkommuner

Vi vil samarbejde på 
tværs af forsynings-
sektoren om formidling 
af bæredygtighed 
og vand, energi og 
 ressourcer

Bag om 
KloakLab
Gennem en aktiv  
og direkte formidling 
skaber vores besøgs-
tjeneste bevidsthed 
hos den besøgende 
om betydningen  
af spildevands hånd-
tering i relation til 
miljø, sundhed og 
klimapåvirkninger. 
Eleverne tager selv 
stilling til adfærd og 
bidrager til et bære-
dygtigt vandmiljø.

I vores besøgstjeneste har vi syv studen-
termedarbejdere ansat til at formidle, 
igangsætte forsøg og vise rundt på 
anlægget. Besøgstjenesten havde i 2016 

godt 12.000 gæster.
De studerende er alle dygtige til at for-

midle et svært tilgængeligt område, så de 
enkelte klassetrin får noget brugbart ud af 
deres besøg på Renseanlæg Avedøre.  

De studerede læser for eksempel biologi, 
geografi eller til lærer. Og det er ikke kun 
os her hos BIOFOS, der har fået øje på 
talenterne; vores tidligere studentermed-
hjælpere har fået nogle flotte stillinger efter 
endt uddannelse.

Anne Mette Glarbo Sieber har været hos 
KloakLab i godt tre år. I dag er hun ansat 
som grøn koordinator på Tinderhøj Skole i 
Rødovre Kommune. Jobbet er en satellit-
funktion, hvor hun skal hjælpe såvel lærere 
som pædagoger og ledelse med at få en 
bæredygtig skole. Anne Mette skal koor-
dinere mellem aktører internt på skolen, 
i Rødovre Kommune og samarbejde med 
eksterne partnere som for eksempel Kloak-
Lab og frivillige organisationer.

”Mine kollegaer kalder mig drillende for 
puslespilsdamen. Det passer nok meget 
godt – for eksempel skal biologi og IT kom-
bineres i et nyt læringsrum, som jeg kalder 
GreenLab. Jeg tager mig også af at designe 
udeklasserum, og så hjælper jeg lærere og 

pædagoger med at kunne undervise 
i natur og bæredygtighed,” fortæller 
Anne Mette om sit alsidige job.

Hun er uddannet BSc i Food 
Science, Nutrition & Health fra Det 
Natur- og Biovidenskabelige Fakultet 
ved Københavns Universitet. Desuden 
har hun læst Agricultural Develop-
ment samme sted.

Anne Mette mener dog, at studie-
jobbet hos BIOFOS i høj grad har hjul-
pet hende til at få sit første job.

”Hos BIOFOS fik jeg lært at for-
midle, fik en forståelse for forsynin-
gernes rolle i samfundet og opda-
gede, at det godt må være sjovt at 
arbejde. Og så fik jeg lov til at afprøve 
mange forskellige funktioner, der 
kommer mig til gavn i dag. Jeg udvik-
lede undervisningsforløb, underviste, 
formidlede kontakt til samarbejds-
partnere og var inde over forskellige 
udviklingsprojekter,” fortæller hun.  

Anne Mette mener, 
at studiejobbet 
hos BIOFOS i høj 
grad har hjulpet 
hende til at få sit 
første job.
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Verdens mest ressource- 
effektive renseanlæg skal  
også være moderne i 2060
Et nyt Marselisborg Rensean
læg skal være et internationalt 
fyrtårn for ressourceudnyt
telse af spildevand. Et stærkt 
innovationsfokus skal sikre, at 
ikke bare kendt teknologi, men 
også fremtidens teknologi  
bliver bragt i spil.

FORENING INNOVATION

Marselisborg Renseanlæg i Aarhus vil 

om få år have for lidt kapacitet til at 

rense spildevandet fra et hastigt sti

gende antal borgere i Aarhus Kommune. Og 

da der ikke er plads til at udvide anlægget, skal 

der bygges et nyt og større renseanlæg med en 

ny placering på Østhavnen længere ud mod 

Aarhus Bugt. Anlæggets kapacitet udvides til 

omkring 480.000 personer, og anlægget skal 

sammen med Egå Renseanlæg på sigt rense alt 

spildevand i kommunen. Det indebærer, at ren

seanlæggene i Viby og Åbyhøj nedlægges. Om 

det siger direktør i Aarhus Vand, Lars Schrøder:

”Vi har lavet en struktur på kloaklednin

gerne, der fører spildevandet til Marselisborg 

Renseanlæg, og det vil derfor være alt for dyrt 

at flytte ledningerne. Derudover er det miljø

mæssigt den bedste løsning at placere rense

anlægget ved Østhavnen.”

Fra renseanlæg til ressourceanlæg
Anlægget, der skal stå klar i 2026, kommer 

til at hedde Marselisborg Ressourceanlæg 

og vil også blive markedsført som Marselis

borg ReWater. Ambitionen er, at det – udover 

at leve op til nuværende og kommende krav 

om spildevandsrensning – bliver verdens 

mest ressourceeffektive renseanlæg. Nav

net signalerer, at anlægget – udover at rense 

spildevand og sikre et optimalt vandmiljø i 

Aarhus bugt – kommer til at producere energi 

og genanvende renset vand, næringsstoffer 

med videre fra spildevand i et omfang, der 

ikke er set andre steder i verden.

Flytningen af renseanlægget 
indgår i en helhedsplan for 
hele området, der også 
indebærer en udvidelse af 
Marselisborg Lystbådehavn 
og Tangkrogens areal.]

Formålet med at udnytte ressourcerne i spil

devandet er at nedsætte omkostningerne til 

spildevandsrensningen ved at lade ressourcerne 

indgå i cirkulære økonomier bl.a. ved salg af 

energi, gødning og renset spildevand. Derud

over er formålet at reducere CO
2

udledningen 

og spare på knappe ressourcer som fosfor. Det 

skal understøtte Aarhus Kommunes klima

strategi og Aarhus Vands ambition om at være 

energi og CO
2

neutral senest i 2030.

Projektet kræver innovationskraft
Målet for anlægget er ambitiøst og kan ikke 

nås med de løsninger og tænkemåder, der be

nyttes i dag, og derfor er der brug for en stærk 

Marselisborg Renseanlæg skal være et nyt internationalt fyrtårn for ressourceudnyttelse af spildevand. 

innovationskraft i projektet. Første skridt for at 

sikre dette var et kick offarrangement på Aros 

i marts, som havde til formål at tiltrække de 

nationalt og globalt set dygtigste virksomheder, 

producenter, leverandører, forskningsinstitutio

ner og iværksættere, som ønsker at være med 

i partnerskaber om innovation af anlægget. 

Dette blev fulgt op af 45 ”speed datings”, hvor de, 

der er interesserede i at byde ind på projektet, 

mødtes med repræsentanter for Aarhus Vand 

med henblik på et videre samarbejde.

Speed datingmøderne tog udgangspunkt i 

15 innovationsudfordringer, heraf ni tekniske 

(se faktaboksen), der alle handler om de nødder, 

der skal knækkes for at skabe et stateoftheart 



 Marselisborg 
 Ressourceanlæg handler 

om, hvordan vi bygger 
fremtidens anlæg, som 
ikke er fortidens anlæg, 
når vi kommer til 2060.”

Inge Halkjær,
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borg Skov til den ene side og til bugten og Mols 

til den anden side.

Fremtidens – ikke fortidens anlæg
Om udbyttet af speed datingmøderne siger 

fagchef i Aarhus Vand Inge Halkjær:

”Vi har fået mange gode indspil til projektet, 

og det har fungeret så godt, at vi – i stedet for at 

bede deltagerne komme med færdige løsnings

forslag – har inviteret dem ind til en fortrolig 

dialog med os om deres forslag og idéer. Og det 

er blevet klart, at det i forhold til fremtidens res

sourceanlæg handler om, hvad der skal komme 

ud fra anlægget i et langsigtet perspektiv. I dag 

har vi meget fokus på at producere energi, men 

om 50 år er det måske noget andet, der er en 

knap ressource. Det kan være mad, lægemidler 

eller noget helt tredje. Pointen er, at vi skal finde 

ud af, hvilke ressourcer, der vil være behov for 

at få ud af spildevandet i fremtiden – og ikke 

herognu. Og hvordan vi sikrer, at teknologi

erne bliver strikket sammen, så vi hele tiden 

kan omstille os. Vi skal kigge i krystalkuglen 

og definere, hvor vi gerne vil hen. Det kræver 

et innovativt mindset, for ellers ender vi med, 

at anlægget bygges op om kendt teknologi – og 

det ønsker vi ikke. Det handler om, hvordan vi 

bygger fremtidens anlæg, som ikke er fortidens 

anlæg, når vi kommer til 2060.”

Viden skal sælges
Næste skridt bliver at sætte de forskellige ud

viklingsteams, der i begyndelsen af 2018 skal 

begynde arbejdet med de ni teknologiske inno

vationsudfordringer. I efteråret skal der laves en 

VVMundersøgelse, og der skal indgås aftale om 

bygherrerådgivning. Frem mod 2020 etableres 

der et proceskonsortium, der skal tilrettelægge 

den overordnede proces for spildevandsrens

ning og ressourceudnyttelse. Og der etableres 

et arkitekturkonsortium, der skal fastlægge 

disponeringen af anlægget ved Østhavnen. Sidst 

men ikke mindst arbejder Aarhus Vand med at 

finde nye forretningsmodeller, hvor den viden, 

der dannes undervejs, kan blive en god for

retning og samtidigt skabe værdi for andre. 

fungere som et kombineret renseanlæg og 

oplevelsessted. En del af projektet er nemlig at 

bygge et oplevelses, undervisnings og forsk

ningsområde med vand som omdrejnings

punkt i tilknytning til ressourceanlægget. 

Ambitionen er, at det skal blive en af Aarhus’ 

nye attraktioner og et nyt besøgssted på linje 

med Aros, Dokk1 og Moesgaard Museum med 

en unik beliggenhed på et nuværende vand

areal ved siden af Marselisborg Lystbådehavn 

og med udsigt ind mod Aarhus og Marselis

anlæg både i 2026 og i mange år efter. Der var 

stor variation i deltagernes forslag. Der var bl.a. 

bud på, hvordan man kan modne teknologiske 

herog nuløsninger, og hvordan man gennem 

forskning kan udvikle fremtidens løsninger fx 

ved at bruge helt nye metoder i spildevands

rensningen.

Skal være attraktion
Nogle bød ind med spektakulære idéer til, 

hvordan Marselisborg Ressourceanlæg kan 

 Hvordan skaber vi en renere havn og 
Aarhus Bugt, samtidigt med at vi ren-
ser vandet fra et Aarhus i vækst? 

 Hvordan understøtter vi konstante 
 forandringer, fleksibilitet til nye krav  
og systemeksport gennem modu-
larisering? 

 Hvordan opnår vi energi- og CO2-
neutralitet i vandkredsløbet i hele 
Marselisborg-oplandet?

 Hvordan undgås lugtgener, når anlæg-
get placeres i bynær sammenhæng?

 Hvordan bruger vi ressourcerne i 
 spildevandet optimalt? 

 Hvordan håndteres restslam, så det 
kan bidrage til den cirkulære økonomi? 

 Hvordan kan forskellige vandkvaliteter 
indgå i industrisymbioser?

 Hvordan kan man lave et fuldauto  - 
ma tiseret renseanlæg, hvor ingen  
mennesker er i kontakt med beskidt  
og farligt materiale? 

 Hvordan kan vi op timere løsninger og 
samarbejde, så vi bygger med mindst 
muligt spild uden at miste  kvalitet?

DE NI TEKNOLOGISKE INNOVATIONSUDFORDRINGER

Fagchef i 
Aarhus Vand 
Inge Halkjær

Ambitionen er, 
at anlægget 
– udover at leve 
op til nuværende 
og kommende 
krav om spilde-
vandsrensning 
– bliver verdens
mest ressource-
effektive rense-
anlæg, fortæller 
direktør Lars 
Schrøder. 



DANSKVAND  #4  AUGUST 201744

FORENING INNOVATION

Den 22. juni var der rejsegilde på AquaGlobe - det  
nye  innovations- og udviklingscenter hos Skanderborg  
For syningsvirksomhed. AquaGlobe skal drives sammen  
med en række partnere bl.a.  Kamstrup, AVK og Grundfos  
for at markedsføre dansk vandteknologi. 

AquaGlobe ligger på Døjsøvej i Skanderborg  
og forventes færdigt 1. december 2017.

På DANVA.dk kan du se flere fotos fra rejsegildet.

AQUAGLOBE
Rejsegilde på  
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TEKST: BIRGITTE SKJØTT / FOTO: PER BILLE FORENING

OM
AQUAGLOBE

Formålet med AquaGlobe er at 
 udbrede kendskabet til vand-
branchen og dansk vandteknologi, 
understøtte værdiskabende sam-
arbejder og formidle viden om vand 
som en livsvigtig ressource. Det 
nye vandcenter skal medvirke til at 
opfylde Vandvision 2025 om øget 
eksport af dansk vandteknologi og 
nye grønne job. 

Læs mere på  
www.skanderborgforsyning.dk/
aquaglobe
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Vejrradar

VIDEN INNOVATION

I VANDSEKTOREN
I efteråret 2016 har Aarhus Vand, VandCenter Syd, Aalborg Kloak, HOFOR og BIOFOS  etableret  
samarbejdet VeVa, som står for ”Vejrradar i Vandsektoren”. VeVa er et samarbejde mellem forsynings
selskaber i vandsektoren, som anvender vejrradardata og er interesseret i videre udvikling af brugen  
af vejrradardata. 

VeVa samarbejdet er baseret på en fælles 

hensigt om at gøre brugen af vejrradar

data til hydrologiske og hydrauliske 

formål nemmere og mere gennemskueligt 

for ”ikke vejrradar specialister” på tværs af 

vandsektoren i Danmark. Gode og pålidelige 

nedbørsestimater fra vejrradarer skal være 

lige så tilgængelig som regnmålerdata er i dag. 

Databehandlingsprocessen fra polære estima

ter af nedbørens radar reflektivity (dBZ) til 

korrigerede og justerede kartesiske estimater 

af nedbørsintensiteter (mm/h) skal være trans

parent med klare snitflader i en veldefineret 

data information model. Dette sikrer en øget 

tillid til og anvendelighed af vejrradardatene 

til hydrologiske og hydrauliske formål i vand

sektoren.

Gode estimater af nedbørens 
 variabilitet
Regnmålere er traditionelt blevet anvendt til 

hydrologiske og hydrauliske analyser af ned

børens effekt på naturlige og menneskeskabte 

vandsystemer samt indgået i datagrundlaget 

for dimensionering af anlæg i disse systemer. 

Regnmålere er punktobservationer af ned

børen og derfor kun repræsentative inden for 

en begrænset radius pga. nedbørens variabilitet 

i tid og sted.

God og pålidelig information om nedbørens 

stedslige og tidslige fordeling (spatiotemporale 

fordeling) er essentielt for at bestemme sam

menhængen mellem en given nedbør og de 

resulterende hydrologiske og hydrauliske ef

fekter i komplekse naturlige og menneskeskabte 

vandsystemer.

I skrivende stund er det ikke praktisk muligt 

at foretage nedbørsmålinger med høj spatiotem

porale opløsning ved brug af andre teknologier 

end vejrradarer. Vejrradarer giver endvidere mu

lighed for at kortlægge nedbørens variabilitet 

tredimensionelt i den nedre del af troposfæren. 

Størrelsen af måleområde samt præcisionen og 

spatiotemporale opløsning af nedbørsestima

terne er afhængig af vejrradartypen.

Nedbørsobservation fra vejrradarer har dog 

den ulempe, at de er baseret på indirekte må

linger af nedbøren i atmosfæren. For at få gode 

nedbørsestimater til hydrologiske formål er 

det nødvendigt at justere nedbørsestimaterne 

til gode jordobservation af nedbøren. Ved at 

kombinere disse datakilder er det muligt at opnå 

gode og pålidelige estimater af nedbørens steds

lige og tidslige fordeling over et større område.

Bedre beslutningsgrundlag
Ved brug af højopløsning spatiotemporale ned

børsmålinger er det muligt at estimere, hvor

dan nedbøren falder på et givet tidspunkt og i 

den nærmeste fremtid for et interesseområde. 

Præcis information om nedbøren er essentielt 

for en god realtidsstyring af afløbssystem og 

renseanlæg samt varsling af potentielle over

svømmelser og reduceret badevandskvalitet. 

Højopløselige nedbørsmålinger er også vigtige 

i analyser af, hvordan afstrømningssystemet 

reagerede under en given hændelse. F.eks. 

hvordan en eventuelle oversvømmelse opstod, 

Dansk Meteorologisk Institut har et nationalt 
vejrradar netværk bestående af fem C-bånds-
vejrradarer. Billedet viser DMI’s vejrradar i Virring 
sydøst for Aarhus.
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Samarbejdet er startet af Aarhus 
Vand, VandCenter Syd, Aalborg 
Kloak, HOFOR og BIOFOS. Det er et 
samarbejde, hvor forsyningsselska-
ber i vandsektoren kan deltage, hvis 
de anvender vejrradardata og er 
interesseret i den videre udvikling af 
brugen af vejrradardata. Parterne ar-
bejder målrettet på at øge tilgænge-
ligheden af gode spatiale nedbørse-
stimater i samarbejde med centrale 
interessenter.

Læs mere på veva.dk

VEVA PARTNERE

VIDEN
TEKST: MALTE AHM / FOTO: AARHUS VAND OG VEVA

Samarbejdet er  
baseret på en  
fælles hensigt om 
at gøre brugen af 
vejrradardata til  
hydrologiske og  

hydrauliske formål nemmere og 
mere gennemskueligt for ”ikke 
vejr  radar-specialister” på tværs af 
vandsektoren i Danmark. Gode og 
pålidelige nedbørsestimater fra vejr-
radarer skal være lige så tilgængelig 
som regnmålerdata er i dag.

Læs mere på veva.dk

VEVA SAMARBEJDET

Flere forsyninger har egne lokale 
X-bånds-vejr radarer, som giver 
mulighed for højopløselige lokale 
målinger af nedbøren. Billedet 
viser Aalborg Kloaks og Aalborg 
Universitets vejrradar, som er 
placeret vest for Aalborg.

og hvordan den kan undgås i frem tiden. Vejr

radardataene vil på sigt kunne give os viden om 

nedbørens statistiske spatiotemporale variabili

tet, hvilket vil kunne bidrage til klimatilpasning 

af vores byer.

På trods af de mange muligheder og po

tentialer for anvendelsen af vejrradardata hos 

vandforsyningsselskaberne er det kun få vand

forsyningsselskaber, som i dag anvender vejr

radardata. Anvendelsen af dataene er på vidt 

forskellige niveauer blandt disse forsyninger. 

Dette skyldes blandt andet dårlig tilgængelig

hed og gennemskuelighed for anvendelsen af 

vejrradardataene i dag.

Transparente vejrradardata
Formålet med VeVa samarbejdet er at skabe 

en organisation, som kan skabe rammerne 

for en transparent anvendes af vejrradardata 

hos vandforsyningsselskaberne og generelt 

i vandsektoren. Dette sikres ved at skabe en 

åben og veldefineret data information model 

for brugen af vejrradardata til hydrologiske og 

hydrauliske, som hydrologer og hydraulikere 

kan anvende uden vejrradarekspertviden. Det 

skal på sigt være lige så nemt at anvende gode 

kvalitetssikrede vejrradardata i vandsektoren, 

som det i dag er at anvende regnmålerdata.

Over vinteren 2016/2017 har VeVa samarbej

det udviklet data modellen VeVaDaM (Vejrradar 

i Vandsektoren Data Model) med input og hjælp 

fra centrale interessenter. Mere information 

om VeVa samarbejdet og VeVaDaM kan findes 

på www.veva.dk. 



Mere om Uponor på www.uponor.dk/infra

Øget kontrol med forsyningsselskabets  
drikkevandsressourcer

Nemmere adgang til vand for virksomheder 
med tankvogne og vandbeholdere

Weholite brønden af PE er stærk og let, og 
derfor nem at nedsætte i én samlet enhed 
med ventiler, aftapningsrør m.v.

Uponors skræddersyede vandaftapnings- 
station tilpasses forsyningsselskabets behov

Byg vandaftapningsstation 
med Uponor Weholite
Administrer effektivt virksomheders 
vandaftapninger med automatisk  
afregning efter forbrug

Borgerne i en række kommuner på den københavnske vestegn kan nu med sindsro 
imødese vejrets luner med den nye nødpumpestation ved Ishøj Havn, der sikrer 
store arealer mod oversvømmelser fra havet og himlen. En simpel og robust løsning, 
der gør en forskel for samfundet, mennesker og miljøet.

Læs mere om projektet i artiklen og scan QR-koden for at se testafprøvningen af 
nødpumpen.

NØDPUMPESTATION 
KLIMASIKRER OG 
SKABER TRYGHED

Få også yderligere information hos Swecos chefrådgiver 
Lars Juul Hansen på 9137 7469 eller på sweco.dk. 
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er sikret mod fremtidens vejr,” udtaler Henrik 

M. Lemée, ingeniør hos Ishøj Forsyning.

Kommunerne og forsyningerne i oplandet 

langs St. Vejleå er gået sammen om at plan

lægge og finansiere en samlet helhedsplan 

for klimatilpasning af vandløbet, herunder 

nødpumpestationen. Det er derfor et flerårigt 

tværkommunalt samarbejde, der nu resulterer 

i, at borgerne i de forskellige kommuner både 

nu og i fremtiden ikke skal frygte for oversvøm

melser i området. Nødpumpen er designet til 

St. Vejleå løber gennem seks kommuner 

på den københavnske vestegn inden 

dens udløb i Køge Bugt. Åen har derfor 

altid været et tværkommunalt projekt, 

men i de senere år har øgede vandstande i ha

vene og øgede mængder af nedbør betydet, at 

kommunerne stod foran en fælles udfordring. 

Et ambitiøst tværkommunalt samarbejde mel

lem Vallensbæk, Ishøj, Høje Taastrup, Alberts

lund, Glostrup og Brøndby har derfor de sene

ste år arbejdet på at klima og fremtidssikre 

åen og det tilhørende opland, som de seneste 

ti år har været plaget af oversvømmelser. For 

at sikre oplandet mod oversvømmelser er der 

indført en række initiativer på tværs af kom

munerne. Et af disse er en ny nødpumpestation 

ved Ishøj Havn.

”Nødpumpestationen ved Ishøj Havn er den 

sidste vigtige brik i det store samlede tværkom

munale klimatilpasningsprojekt omkring St. 

Vejleå. Nødpumpestationen betyder, at area

lerne og ejendommene beliggende langs åens 

nedre del fremover er sikret mod oversvøm

melser som følge af både kraftigere nedbør, 

forhøjede vandstande i Køge Bugt og kombina

tionen af begge forhold. Etableringen af nød

pumpestationen har i mange år været et ønske 

fra Vallensbæk og Ishøj, så det er glædeligt, at 

projektet nu står færdigt, og området dermed 

Nødpumpestationen ved Ishøj Havn 
består af to pumper, der hver især kan 
flytte 2 m3 vand pr. sekund, og der-
ved sikrer den, at vandstanden bag 
digerne bliver holdt nede – og arealer 
og bebyggelser vil ikke længere blive 
oversvømmet. Projektet er del af et 
tværkommunalt samarbejde mellem 
Vallensbæk, Ishøj, Høje Taastrup, 
Albertslund, Glostrup og Brøndby 
Kommune. Sweco har været rådgiver 
på projektet og har stået for projekte-
ring, udbud samt tilsyn.

OM PROJEKTET

VIDEN KLIMA

Simpel og  
robust løsning  
forebygger  fremtidige  
oversvømmelser
Den teknisk mest avancerede løsning er ikke altid den bedste. Det 
er funktionen, der afgør succeskravene. Dette var netop tilfældet 
i forbindelse med en ny nødpumpestation ved Ishøj Havn, som 
er designet ud fra krav om enkelthed og robusthed, da den skal 
kunne køre under de mest ekstreme vejrforhold og sikre store om
råder mod oversvømmelser. 

De mandshøje 
Grundfos pumper 

inden montage.



 Etableringen af nødpumpe-
stationen har i mange år været et 
ønske fra Vallensbæk og Ishøj, så 
det er glædeligt, at projektet nu 
står færdigt, og området dermed 
er sikret mod fremtidens vejr.”

Henrik M. Lemée, ingeniør hos Ishøj Forsyning.
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at kunne håndtere de fremtidige klimaforhold, 

og vil dermed også kunne håndtere de skybrud 

og stormfloder, der opleves i dag. 

Pumpen skal køre i al slags vejr
Den nye pumpestation er et nøgleelement i 

forhold til at sikre oplandet mod både himmel 

og hav både nu og fremtiden. Hvis der opstår 

skybrud, stormflod eller en kombination af 

kraftig afstrømning og høj vandstand i Køge 

Bugt, aktiveres pumpen ved Ishøj Havn auto

matisk. Dette stiller dog store krav til pumpen, 

som skal kunne køre under ekstreme vejrfor

hold, hvilket derfor også var udslagsgivende for 

designkravene. På nærmest hollandsk manér 

sikrer nødpumpestationen, der kan flytte 4 m3 

vand pr. sekund, at vandstanden bliver holdt 

nede i disse tilfælde  og arealer og bebyggelser 

således ikke oversvømmes, og at alle regnvands

ledningerne i byområderne fortsat kan aflede 

til vandløbet.

”Pumpestationen er designet ud fra et prin

cip om, at den altid skal kunne køre – selv under 

de mest ekstreme forhold. Dette er nødvendigt, 

da den netop har en afværgende funktion i 

Sweco Danmark er en rådgivende in-
geniørvirksomhed med omkring 1000 
medarbejdere i Danmark. Sweco har 
kontorer i flere europæiske lande og 
er med 14.500 medarbejdere Europas 
største virksomhed inden for arkitek-
tur- og ingeniørrådgivning. Sammen 
med vores kunder ønsker vi at plan-
lægge og designe fremtidens byer og 
samfund. Vores arbejde resulterer i 
bæredygtige bygninger, effektiv infra-
struktur og adgang til elektricitet og 
rent drikkevand.

 OM SWECO VIDEN

forhold til at sikre, at borgerne ikke oplever 

oversvømmelser i de situationer, hvilket har 

været tilfældet i de sidste par år. Derfor har vi 

valgt at fokusere særligt på robusthed og en 

mere simpel løsning. Vi har fravalgt avancerede 

tekniske løsninger til fordel for simple robuste 

løsninger, da dette sikrer, at der ikke opstår 

nedbrud på grund af vejret, ” forklarer Lars 

Juul Hansen, der er chefrådgiver hos Sweco, 

som har stået for at designe pumpestationen.

Hensyntagen til både mennesker  
og dyr
Som en del af det tværkommunale samarbejde 

er der udviklet en helhedsplan for St. Vejle Å, 

som er sammensat af en hydraulisk plan, der 

håndterer de tekniske løsninger, og en Visi

onsplan, som er en plan for udviklingen af de 

natur, miljø og rekreative kvaliteter i ådalen. 

Dette betyder, at der i forbindelse med arbejdet 

omkring St. Vejle Å ikke kun er tænkt i tekniske 

løsninger men i de bedste samlede løsninger 

for åen og det tilhørende opland. 

I projektet har der derfor været fokus på at 

sammensmelte de nødvendige tekniske for

anstaltninger, der forebygger fremtidige 

oversvømmelser med de ønsker, der er blandt 

de involverede kommuner og deres borgere 

samt tage hensyn til både dyr og natur. Denne 

sammensmeltning har været meget vellyk

ket i projektet ifølge Nicolai R. Christensen, 

der er Naturforvalter i Vallensbæk og Ishøj 

Kommuner:

”St. Vejle Ådal er i dag et højt værdsat rekrea

tivt område for alle borgerne i kommunerne. 

Netop derfor er det vigtigt, at klimatilpasnings

løsningerne respekterer og videreudvikler 

både de natur, miljø og rekreative kvaliteter 

i ådalen. Vi oplever, at det er blevet løst rigtig 

godt i forbindelse med realiseringen af den 

samlede klimatilpasningsplan, og det er pum

pestationen også et lysende eksempel på. Vi har 

samlet opnået at skabe en ådal, der er mere 

robust mod ekstremvejr og samtidig fået løftet 

både de naturmæssige og rekreative kvaliteter 

til glæde for borgerne hver eneste dag.” 

Ishøj Kommune er Natur og Vandløbsmyn

dighed for Vallensbæk Kommune som resultat 

af det forpligtigende samarbejde efter Kom

munalreformen, og derfor er Nicolai R. Chri

stensen naturforvalter i begge kommuner.  

Visualisering af 
pumpestation 

udført af 
BOAtech.

TEKST: CHEFRÅDGIVER LARS JUUL HANSEN OG KOMMUNIKATIONSMEDARBEJDER 
ANNA SCHJØTT HANSEN, SWECO DANMARK A/S / FOTO: SWECO

2 m3/s 
pumpes 

ud fra 
hver 

pumpe.
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Kalkfjernelse i drikkevand er kommet i fo

kus i Danmark, da forbrugerne har øko

nomisk og komfortmæssigt gavn af at 

få leveret blødere vand. Således har en rapport 

udgivet af Miljøministeriet, Naturstyrelsen

(i) 

vist en ganske stor samfundsmæssig gevinst ved 

at blødgøre hårdt vand. Lidt forsimplet kan man 

sige, at 1 krone investeret i blødgøring sparer 

forbrugeren for 3 kroner til energi, rengørings

midler og udskiftning af husholdningsudstyr.

I sommeren 2016 besigtigede VandCenter 

Syd og Ringsted Forsyning, sammen med SUEZ 

Water A/S og Envidan A/S, franske fuldskala

anlæg til drikkevandsblødgøring. Især ét af 

de besøgte anlæg vakte interesse – her kunne 

vandet blødgøres helt uden kemi. Teknologien 

hedder ERCA2 og står for Electro Reduction 

of CalciumCarbonate og fjerner alene med 

elektrisk potentiale den udfældelige del af 

drikke vands hårdhed. 

ERCA2 er antageligt den eneste kendte kemi

kaliefrie teknologi til fjernelse af hårdhed og 

adskiller sig derfor betragteligt fra de kemiske 

løsninger, som er afprøvet og pt. bliver bygget 

i Danmark. 

Med henblik på at afklare teknologiens effek

tivitet og økonomi blev der udført on site pilot 

test i augustdecember 2016 hos de 2 vandsel

skaber. Denne artikel beskriver hovedresulta

terne fra pilottestene.

Beskrivelse af ERCA2 
En ERCA2 reaktor består at en rustfri ståltank 

– der for et dimensionsgivende flow på 30 m³/t 

måler ca. 4x3 m og er 4.5 m høj, hvoraf de øver

ste 3 m udgør selve reaktoren, og den nederste 

VIDEN DRIKKEVAND

BLØDGØRING  
 AF DRIKKEVAND
UDEN KEMI

For første gang i dansk vandforsyning er blødgøring 
udført alene med elektrisk strøm. Teknologien er 

velafprøvet fra Frankrig, og erfaringen fra Danmark 
viser, at blødgøring kan gøres helt uden tilsætning af 

kemikalier og med enkel drift og vedligehold.

Systemet er relativt kompakt og let at installere, 
og består af en række anoder og katoder, der 
tilsluttes en  lavspændings jævnstrømsforsyning.

meter udgør opsamling og bortledning af udfældet 

kalk. Systemet er således relativt kompakt. Reakto

ren er opbygget med en række anoder og katoder 

(udformet af tætte metalnet af titanium og iridium), 

der tilsluttes en lavspændings jævnstrøms forsyning. 

Kalkholdigt iltet og filtreret vand ledes til i bunden 

af reaktoren, og vandet strømmer langsomt op forbi 

anoder og katoder. Undervejs udfælder kalken på 

katoderne, og det afkalkede vand aftappes i toppen 

af reaktoren. Periodevist løsnes den aflejrede kalk 

ved at blæse luft igennem den vandholdige reak

tor gennem dysser placeret i bunden af reaktoren.  

Den udfældede og løsnede kalk opsamles i bunden 

EL-GENERATOR

RÅVAND
(HÅRDT VAND)

LUFTBLÆSER
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og pumpes bort til enkel afvanding i dræncon

tainer. Vandtabet er minimalt, og der genereres 

ingen spildevand. ERCA systemet bygges fra 

10 m

3

/t til ca. 500 m

3

/t og er dermed kapaci

tetsmæssigt passende til dansk vandforsyning

Anlægget er opbygget uden bevægelige dele, 

der sikrer et stort set vedligeholdelsesfrit anlæg 

og med en enkel og fleksibel styring.

Teknologien fjerner den hårdhed, som ellers 

udfældes ved opvarmning – op til 68 ⁰dH. Det 

udfældede produkt består af 97 % rent calcium

karbonat, CaCO
3

, hvilket gør det direkte anven

deligt i fx landbrug til jordforbedring. 

Beskrivelse af pilot test
On site tests er udført med pilot anlæg på to 

af Ringsted Forsynings vandværker – Have

mølle og Tystevad – samt på VandCenter Syds 

Dalumværket. 

Under pilot test analyseres en række andre 

parametre – pH, alkalinitet, ledningsevne og fri 

klorkoncentration. På det behandlede vand la

ves kontrolanalyser af trihalomethaner (THM) 

og bromat, idet disse stoffer kan blive dannet 

i processen og i visse tilfælde kan optræde i 

uønskede koncentrationsniveauer.

Ringsted Forsyning, Havemølle  
og Tystevad
Råvandet på Havemølle Vandværk har et særligt 

højt indhold af brom, og klor indholdet ligger 

også i den høje ende. På Tystevad Vandværk 

er brom og klor indholdet mere moderat, og 

potentialet for elektrolytisk blødgøring uden 

uønsket produktion af bromat er bedre. Til

svarende er koncentrationerne af total kulstof 

(TOC) så store, at det er nødvendigt at tjekke 

THM koncentrationen i det behandlede vand.

Udfra pilot testene var det muligt at finde 

optimal protokol, kombinationer af vand

hastighed og strømforbrug, som resulterede i 

opnåelsen af målet for fjernelse af hårdheden. 

Konklusionen blev, at der med elektrolytisk 

blødgøring kan opnås den ønskede hårdheds

reduktion – både på Havemølle og på Tystevad 

med et lidt højt, men acceptabelt energiforbrug.

På trods af det gode resultat med hensyn til 

blødgøring, så er råvandet på Havemølle ikke 

egnet grundet indholdet af brom, salt og orga

nisk stof, da disse under den elektriske blød

gøring omdannes til THM i koncentrationer, 

TEKST: PER KROYER KRISTENSEN, DIREKTØR, SUEZ WATER A/S, TAHEREH FARAJI, INGENIØR, SUEZ WATER A/S, MICHAEL KRISTENSEN, TEAMLEDER, ENVIDAN A/S, FINN MOLLERUP, 
SOUSCHEF DRIFT, VANDCENTER SYD, THOMAS SOMMERSTED, FORSYNINGSCHEF, RINGSTED FORSYNING A/S / FOTO/ILLUSTRATION: SUEZ WATER

VIDEN

 VandCenter Syds bevæg
grund for at teste ERCA2 anlæg
get var helt klart, at denne blød
gøringsteknologi umiddelbart 
viste et potentiale i forhold til at 
kunne blødgøre drikkevandet 
uden brug af kemikalier, bedre 
arbejdsmiljø, færre driftstimer og 
med et genanvendeligt restpro
dukt i form af calcium karbonat, 
der kan afsættes i andre bran
cher. Dvs. en bæredygtig tek
nologi med et bedre ”fodaftryk”.

Finn Mollerup, Souschef Drift,  
VandCenter Syd
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Råvandsparameter HAVEMØLLE TYSTEVAD DALUMVÆRKET

TH(Hårdhed) (°dH) 17 15 20

TAC(Alkalinitet) (°dH) 19 17.2 15 

Ca (mg/l) 86 80 129 

Mg (mg/l) 22 15 8 

pH 7,7 7,5 7,8

Br (ug/l) 520 110 100 

TOC (mg/l) 2,2 2,5 1,3 

Cl (mg/l) 150 34 42 

 Efter at have set forskellige 
metoder til udfældning af kalk, 
var smilene helt fremme hos 
min bestyrelse over ERCA2an
lægget. Ingen kemi og salt kun 
strøm, og et restprodukt som 
kunne genanvendes på mar
kerne. Nem teknologi og drift  
– og stadig en grøn løsning.

Janne Hansen, Direktør, Ringsted Forsyning

ERCA2 er en teknologi, som kun fjerner den 
 ”værste hårdhed”, som er den, der kan udfældes 
på varmelegemer, og i forbindelse med testene 
har der været god læring mht. hvor meget hård-
hed man egentlig behøver at fjerne.

HAVEMØLLE TYSTEVAD DALUMVÆRKET

Optimal protokol TC60E125 TC60E125 TC60E100

Reduktionsmål (°dH) 5.7 4.8 6.1 

Opnået reduktion (°dH) 6.1 5.8 6.5 

Energiforbrug (W/m³) 990 1240 732 

Frit klor (mg/l) 0,30 0,05 0.05

Bromat (µg/l) <1,0 4,1 2.0 

THM (µg/l) 65,3 5,5 0.04

Udfra pilot testene var det muligt at finde optimal protokol, kombinationer af vandhastighed og strøm-
forbrug, som resulterede i opnåelsen af målet for fjernelse af hårdheden. 

som ligger over drikkevandsbekendtgørelsens 

grænseværdi på 25 µg/l.

På Tystevad vil elektrolytisk blødgøring være 

anvendeligt, idet der kan opnås den ønskede 

hårdhedsreduktion, uden at der produceres 

uønskede koncentrationer af bromat og THM.

VandCenter Syd, Dalumværket
Konklusionen af pilottestene blev, at ved en 

mindre ændring i produktionen (ved at udelade 

en boring), så kan der med elektrolytisk blød

gøring opnås den ønskede hårdhedsreduktion 

på Dalumværket. Ved at tage den afvigende 

boring ud af produktionen opnåedes ligeledes 

koncentration af brom og klor, således at pro

duktionen af bromat og THM blev begrænset 

og lå godt under grænserne i drikkevands

bekendtgørelsen.

Elektrolytisk blødgøring er derfor en mulig

hed for blødgøring af vandet på Dalumværket, 

og for Odense Universitetshospital.

Samlet konklusion
ERCA2 er en teknologi, som kun fjerner den 

”værste hårdhed”, som er den, der kan ud fældes 

på varmelegemer, og i forbindelse med testene 

har der været god læring mht. hvor meget hård

hed man egentlig behøver at fjerne.

Pilot testene med ERCA2 teknologien hos 

Ringsted Forsyning og VandCenter Syd demon

strerer tydeligt, at blødgøring med elektrolyse 

virker udmærket og er enkelt at drive. Der er 

ingen kemiforbrug, og blødgøringen kan i prin

cippet udføres med grøn strøm og dermed helt 

bæredygtigt. 

Selv om strømforbruget kan virke højt i for

hold til kemisk blødgøring, skal man  huske på, 

at feks. NaOH, som bruges til denne metode, 

har et stort klima/energiaftryk, og at det er den 

samlede CO
2

 belastning, som skal sammen

lignes.

Elektrolytisk blødgøring er nok den mest 

enkle teknologi drift og vedligeholdelsesmæs

sigt, da der ikke skal håndteres kemi, dosering 

eller processtyring og viser, at anlæg kører 

fuldautomatisk og alene med periodevis tilsyn. 

Det producerede produkt er meget rent og er 

en kalkressource for have/landbrug.

Økonomiske overslagsberegninger har for 

Ringsted og VandCenter Syd vist, at når alle 

omkostninger indregnes (herunder alle drifts

udgifter til strøm, kemi, eftersyn og drift samt 

evt. afledning af spildevand f.eks. ionbytning), 

da ligger elektrolytisk blødgøring absolut på 

niveau med de billigste kemiske alternative 

teknologier. 

ERCA2 er en elektrolyse proces, og man skal 

have fokus på problemstoffer som brom, orga

nisk stof og klor. Test viser, at visse råvandstyper 

kan give problemer. Den vandkemiske sam

mensætning skal screenes, og træffes brom 

koncentrationer over 150 µg/l i kombination 

med klorid indhold over 50 mg/l og TOC på 

mere end 2 mg/l, så er elektrolytisk blødgøring 

sandsynligvis ikke en anvendelig teknologi pga. 

uønskede koncentrationer af bromat og THM.

Hvis brom koncentrationen derimod er 

under 100 µg/l og TOC er mindre end 2 mg/l, 

så vurderes det, at elektrolytisk blødgøring vil 

være et absolut attraktivt alternativ til øvrige 

blødgøringsteknologier.

Elektrolytisk blødgøring har desuden den 

fordel, at den ret enkelt kan afprøves på det 

pågældende vandværk med det beskrevne 

 pilotanlæg, og herved kan teknik og økonomi 

fastlægges.  

  (i)2011. Central blødgøring af drikkevand. COWI, maj 2011. ISBN 978–87–7279–030–5.
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En nyudviklet bypasspumpebrønd skal 

være med til at beskytte større bygnin

ger, institutioner og virksomheder mod 

oversvømmelser og derved imødekomme 

et voksende behov hos kommuner og virksom

heder for klimasikring. Et behov, der er vokset 

betragteligt i kølvandet på den 2. juli 2011, da et 

voldsomt skybrud skyllede ind over Sjælland og 

forvoldte skader i milliardklassen. 

”En bypasspumpebrønd er et økonomisk og 

pladsbesparende alternativ til regnvands bassiner, 

som der er kommet flere og flere af i takt med 

de stadigt hyppigere skybrud. Specielt i byerne 

giver bassinerne udfordringer, fordi de kræver 

plads, som ikke er der”, siger projektleder Jesper 

Valentin Nielsen fra COWI.  

Ved skybrud træder den nyudviklede pumpe

brønd i aktion og sikrer både mod vand i kælde

ren og tilbageløb fra kloaknettet. Det giver nye 

muligheder for sikring af f.eks. større virksom

heder, skoler og boligforeninger i tæt bebyggede 

områder uden afbrydelser i vandforsyningen, og 

indtil videre er løsningen implementeret på en 

skole og en datacentral i hovedstaden.  

Fra 2–3 liter til 120 liter i sekundet 
Inspirationen til pumpen er hentet fra lignende 

løsninger til parcelhuse, som kombinerer høj

vandslukke og en brønd, hvorfra regnvandet 

under tryk bliver pumpet ud i kloaksystemet. 

Det betyder, at der ikke skal lukkes for vandet 

efter en evt. oversvømmelse, og at driften af sko

NY LØSNING  
til skybrudssikring  
af større bygninger 
Risikoen for flere oversvømmelser på grund af klimaforandringer 
har fået flere af landets kommuner til at efterspørge nye løsninger 
til håndtering af de voksende vandmasser. COWI og Grundfos har 
netop udviklet en bypasspumpebrønd til formålet.  

Under udførelse, brønden er lige blevet hejst ned.

Bypass brønd 
indvendig, efter 
montage og inden 
igangsætning.

VIDEN KLIMA
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Under udførelse, 
brønden er klar til 
at blive hejst ned.

Ender udførelse, bunden af udgravning, inden montage af brønd. 

Efter Bypass er monteret og retablering af udgravning pågår. 

ler, virksomheder og fx boligforeninger i højere 

grad vil kunne fortsætte upåvirket i forbindelse 

med skybrud. 

Men hvor parcelhusmodellen typisk kun kan 

håndtere 23 liter i sekundet, så kan den nyud

viklede pumpebrønd tackle ca. 120 liter vand i 

sekundet. 

”I princippet har vi udviklet en løsning, 

som kan udvides til at håndtere endnu større 

vandmængder, hvis det er relevant på en anden 

 lokation. Ligesom rørbassiner er pumpebrønden 

en relativt dyr løsning, men ikke når man ser 

det i forhold til omkostningerne ved de skader, 

som gentagne oversvømmelser på bl.a. Lergrav

parkens skole på Amager har forårsaget”, siger 

Jesper Valentin Nielsen. 

Beregninger af skybruddets adfærd
Løsningen kræver ret præcise oplysninger om 

de mængder, brønden og pumperne skal kunne 

håndtere. Det forudsætter viden om forholdene 

på stedet og om, hvordan skybruddet udvikler sig, 

forklarer Klaus Gerhard Hansen fra Grundfos: 

”Her har COWI været en stærk samarbejds

partner, fordi de ikke alene har ekspertisen i den 

bygningsmæssige oversvømmelsessikring, men 

også er i stand til at beregne, hvordan og hvor 

meget et skybrud vil udvikle sig på det enkelte 

sted, ” siger han. 

OM PROJEKTET

Bypass pumpebrønden er etab-
leret som en del af en total-
renoverings opgave af skolen. I 
opgaven lå et krav om Skybruds-
sikring af skolen.

Skolen er sikret imod en 100 års 
hændelse med klimafaktor. 

Pumpebrønden 
2 stk pumper  126 l/s 
PE-Flex-brønd ø2000 x 3515 mm
Skolen har været udsat for  
skybrud og skader tidligere.
Økonomi på opgaven kan ikke 
oplyses, uden accept fra alle 
parter. 

Bygherre
Københavns byggeri 
Københavns kommune

Rådgiver 
COWI

Entreprenør ( for pumepbrønd)
Gundsø entreprenør forretning.

Pumpeleverandør 
Grundfos 
Klaus Gerhardt 

 En bypasspumpebrønd 
er et økonomisk og plads
besparende alternativ til 
regnvandsbassiner, som der 
er kommet flere og flere 
af i takt med de stadigt 
 hyppigere skybrud.

Projektleder Jesper Valentin  Nielsen 
fra COWI.

VIDENTEKST: ARTIKLEN ER SKREVET I ET SAMARBEJDE MELLEM GRUNDFOS OG COWI / FOTO: GRUNDFOS/ COWI

Kilde: Gundsø entreprenør forretning.
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TID PROGRAM

09.00 – 09.30 Ankomst, kaffe og rundstykker

09.30 – 09.45 Velkomst og præsentation af projektet ”Partnerskab om mikroplast” 
ved  Miljøstyrelsen.

STATUS FOR MIKROPLAST I DANMARK

09.45 – 10.00 Den nuværende lovgivning og forventninger til fremtiden ved  
Miljøstyrelsen.

10.00 – 11.00
Præsentation af resultatet af projektet ”Partnerskab om mikroplast”  
ved Hanne Løkkegaard og Sie Woldum Tordrup, Teknologisk Institut 
samt Carsten Lassen, COWI.

11.00 – 11.15 Danske erfaringer med måling af mikroplast på 10 renseanlæg ved 
Aviaja Anna Hansen, Krüger.

11.15 – 11.30 Danske erfaringer med analysemetoder til mikroplast og fremadrettede 
 aktiviteter ved NN

11.30 – 12.30 Frokostpause

UDENLANDSKE ERFARINGER MED MIKROPLAST I SPILDEVAND

12.30 – 13.00 Microplastics in the effluents of waste water treatment plants ved 
Svenja  Mintenig, Utrecht University

13.00 – 13.30 Removing microplastics in sewage treatment plants ved NN

Erfaringsudveksling

13.30 – 14.30 Kaffepause og workshop med netværksopbygning og fokus på  
fremadrettede aktiviteter

14.30 – 15.00 Opsamling i plenum

DANSKE TEKNOLOGIER TIL FJERNELSE AF MIKROPLAST

15.00 – 15.15 Filterteknologiers og regnvandsbassiners tilbageholdelse af mikroplast  
i  spildevand og overfladeafstrømning ved Lars Villadsgaard Toft, Krüger

15.15 – 15.30 Plastfri Roskilde Fjord – Indledende resultater for mikroplast ved Stine 
Lundbøl Vestergaard, EnviDan

15.30 – 15.45 
Båndfilterteknologiens potentiale for at fjerne mikroplast i kombination 
med organisk stof i renseanlægs primærdel ved Peder Maribo, Aarhus 
Universitet.

15.45 – 16.00 Afrunding og opsamling.

Miljøstyrelsen afholder i samarbejde 

med DANVA, KL, DI og Dansk 

Miljøteknologi en konference om 

mikroplast i spildevand. Konferencen af

holdes i Vandhuset i Skanderborg.

Konferencen er kulminationen på et 

partnerskab, som Miljøstyrelsen har igang

sat, som er finansieret af Miljøteknologisk 

Udviklings og Demonstrationsprogram 

(MUDP). 

Der vil være oplæg omkring selve arbej

det i partnerskabet med at identificere den 

nuværende og manglende viden i forhold 

til mikroplast i spildevand. Der vil i den 

forbindelse være fokus på at præsentere 

det nuværende vidensniveau i Danmark 

om bl.a. måling af mikroplast, forekomst 

af mikroplast og renseteknologier til fjer

nelse af mikroplast i spildevand. Der vil 

endvidere være indlæg om igangværende 

MUDPprojekter vedr. mikroplast i spil

devand.

Det er desuden formålet med konfe

rencen at være et startskud til at opnå et 

endnu tættere samarbejde mellem kom

muner, forsyninger, myndigheder og 

virksomheder – så vores viden om spilde

vand kan samles, koordineres og bringes 

i anvendelse.

Målgruppe
•  Forsyninger og kommuner samt miljø

myndigheder.

•  Virksomheder og rådgivere.

•  Universiteter og vidensinstitutioner.

KONFERENCE  
OM MIKROPLAST I  SPILDEVAND 
DEN 26. SEPTEMBER

FORMÅL MED  
KONFERENCEN

VIDEN SPILDEVAND

DANSKVAND  #4  AUGUST 201758

 
www.danva.dk

 
For spørgsmål om 
konferencen, kon-

takt: Mathilde Aagaard 
Sørensen, masor@mst.dk, 
tlf.: 93 58 80 29. Helle Kay-
erød, hkr@danva.dk,  
tlf.: 87 93 35 11

TILMELDING
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Vandselskaberne får fra tid til an-
den anmodninger om aktindsigt i 
forskellige forhold.

For at gøre det lettere for vand-
selskaberne at håndtere de kom-
plekse regler vedrørende aktind-
sigt har DANVA lavet et notat om 
retningslinjer for vandselskaber 
ved anmodning om aktindsigt ef-
ter offentlighedsloven og miljø-
oplysningsloven. 

Notatet ligger på foreningens 
hjemmeside www.danva.dk

Kontaktperson:
Jens Plesner, tlf. nr.: 8793 3560,  
e-mail: jpl@danva.dk

BETYDNING AF 
 VANDFORSYNINGSPLANENS 
RETNINGSLINJER

Det følger af Natur og Miljøklagenævnets 
praksis, at vandforsyningsplanens retnings-
linjer skal anvendes som overordnet be-
slutningsgrundlag ved administration af 
vandforsyningslovens regler om etablering 
af vandindvindingsanlæg og om vandind-
vinding. 

Retningslinjerne bør ifølge nævnet kun 
fraviges, hvis der konkret er væsentlige hen-
syn, der taler herfor.

Afgørelsen er afsagt af klagenævnet den 
15. december 2016 (NMK-42-00500). Sagen 
omhandler et tilfælde, hvor en landmand, 
der både var tilsluttet almen forsyning og 
havde egen brønd, ønskede udvidet ind-
vindingstilladelse fra egen brønd, til brug 
for dyreholdet. 

Vandforsyningsplanen havde taget stil-
ling til administrationen af nye tilladelser 
til indvinding til erhvervsmæssig brug. Det 
fremgår af kommunens vandforsyningsplan, 
at der som udgangspunkt ikke vil blive givet 
nye tilladelser til indvinding af grundvand fra 
private boringer til vandforsyning af men-
nesker og dyr og andet, hvor der er brug 
for med drikkevandskvalitet, hvis forsynin-
gen allerede sker fra et alment vandværk.

Herefter afsagde nævnet afgørelse om, 
at afslaget af kommunen var korrekt hjemlet 
i vandforsyningsplanen, og ikke i strid med 
vandforsyningslovens)§ 20 og 21.

I en lignende sag 2011 (NMK-42-00112) 
om ansøgning i en anden kommune, havde 
vandforsyningsplanen ikke taget stilling 
til dette spørgsmål om tilladelse til øget 
privat indvinding til erhvervsmæssig brug.  
Fordi vandforsyningsplanen ikke anførte, 
hvordan skønnet skulle udøves, måtte der 
gives tilladelse til den øgede private ind-
vinding. Selvom de to afgørelser i høj grad 
lignede hinanden, kunne der afsiges for-
skellige afgørelser uden at dette var i strid 
med lighedsprincippet. Det skyldes alene 
at vandforsyningsplanen gav grundlag for 
en anden afgørelse. 

De to afgørelser viser altså, at vandforsy-
ningsplanen og retningslinjerne er afgøren-
de for, hvordan konkrete sager skal afgøres, 
samt i hvilken grad, vandforsyningen kan 
varetage sine interesser i rent drikkevand 
og en sikker forsyning.  SV/THV 

DANVA anbefaler, at forsyningen derfor 
aktivt tager del i udarbejdelsen af vand-
forsyningsplaner med henblik på at sikre, 
at alle relevante spørgsmål efter Vand-
forsyningsloven er besvaret.

Afgørelsen kan findes på DANVA.dk 
under medlemsrådgivning<domme<vand.

JURA

Spørg DANVA er din genvej 
til svar på spørgsmål inden-
for vandsektoren. Her finder 
du også seneste nyt indenfor 
lovstof og administration.

SKRIV til DANVA
Send dit spørgsmål til 
DANVAs medarbejdere på 
danva@danva.dk. Husk 
at skrive ’Spørg DANVA” i 
emne feltet, så vil vi forsøge 
at besvare dit spørgsmål. 
Som medlem af DANVA er du 
naturligvis altid velkommen 
til at kontakte sekretariatet, 
hvis du har spørgsmål. 

 
Læs flere spørgsmål  

og svar på www.danva.dk/
Medlem/Lovgivning/ 
Spørgsmål-Svar.aspx

SPØRG DANVA

RETNINGSLINJER 
FOR AKTINDSIGT I 
VANDSELSKABER

Ny afgørelse viser, at retningslinjerne i vandforsyningsplanen har 
stor betydning for, hvordan vandforsyningsloven skal administreres.
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JURA

Jammerbugt Forsyning  
fik medhold

Den 17. maj 2017 afsagde Højesteret dom 
i en sag, som var anlagt af Jammerbugt 
Forsyning imod et fjernvarmeværk. Høje-
steret fastslog, at Jammerbugt Forsyning 
kunne få erstattet det tab, som Jammerbugt 
Forsyning havde lidt som følge af en stor 
cadmiumtilledning, som var tilført rens-
ningsanlægget.

Sagen har været betragtet som prin-
cipiel af primært to grunde, som jeg vil 
gennemgå nedenfor. Sagens principielle 
karakter betød, at DANVA under sagens 
behandling for Højesteret biintervenerede 
til støtte for Jammerbugt Forsyning.

De faktiske omstændigheder
I 2010 konstaterede Jammerbugt For syning, 
at der var et så højt cadmiumindhold i spil-
devandsslammet, at grænseværdierne for 
udbringning af slammet var overskredet. 
Et sådant cadmiumproblem havde for-
syningen ikke tidligere konstateret, hverken 
på det konkrete rensningsanlæg eller andre 
af forsyningens rensningsanlæg.

På basis af et kildesporingsarbejde var 
det forsyningens opfattelse, at årsagen til 
problemet hidrørte fra fjernvarmeværket. 
Da fjernvarmeværket ikke var enig heri og 
desuden ikke mente, at det var erstatnings-
ansvarlig, blev en retssag om spørgsmålet 
nødvendig.

Den økonomiske kerne i retssagen var 
det tab på cirka 1½ mio. kr., som Jammer-
bugt Forsyning blev påført ved at skulle 
bortskaffe slammet på anden vis end ved 
udbringning på landbrugsjord.

Retssagens hovedspørgsmål
Retssagen gav anledning til en lang række 
problemstillinger, hvoraf nogle var af be-
grænset relevans for kommende sager. 
To spørgsmål, som retssagen skaffede af-
klaring omkring, er imidlertid af principiel 
betydning. 

Kildesporing – årsagsforbindelse 
Det var ubestridt, at der i den for retssa-

Indblik: Højesterets dom om erstatningsansvar for tab  
forårsaget af udledning af cadmium til spildevandssystemet.

Jammerbugt Forsyning fik medhold i en sag om cadmiumholdigt spildevand. Sagens kerne var et 
tab på ca. 1½ mio. kr., som selskabet blev påført ved at skulle bortskaffe slammet på anden vis end 
ved udbringning på landbrugsjord.
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gen relevante periode var en betydelig 
tilledning af cadmium til rensningsanlæg-
get. Det var derimod omtvistet, hvorvidt/i 
hvilket omfang cadmiumtilledningen kom 
fra fjernvarmeværket. Det var Jammerbugt 
Forsyning, der måtte bevise, at cadmium-
problemets kilde var fjernvarmeværket.

Der blev derfor i forbindelse med retssa-
gen iværksat syn og skøn. Syns- og skøns-
manden fandt, at årsagen til den voldsomme 
stigning i slammets cadmiumindhold var 
fjernvarmeværket, uden at syns- og skøns-
manden dog præcist kunne pege på, hvilke 
delaktiviteter på fjernvarmeværket der var 
årsagen til den store cadmiumudledning.

At syns- og skønsmanden på denne vis 
var enig med forsyningen i, at fjernvarme-
værket var årsagen til problemet med cad-
mium, var ikke det samme som, at der ikke 
var en cadmium-baggrundsbelastning fra 
andre spildevandsudledere i oplandet. Der 
var ikke et datagrundlag, der satte syns- og 
skønsmanden i stand til at udarbejde en 
massebalance, der præcist kunne fastslå, 
hvor stor en del af cadmiumtilledningen 
til rensningsanlægget, der kom fra fjern-
varmeværket.

Det, tror jeg, vil være præmissen i stort 
set alle sager, hvor man skal søge godtgjort 
bagudrettet, hvorledes udledningsforhol-
dene har været.

Højesteret fandt - på linje med de tidlige-
re retsinstanser - at cadmiumproblemerne 
skyldtes en ”ekstraordinær stor udledning 
af cadmium i spildevandet fra Fjerritslev 
Fjernvarmeværk a.m.b.a., og at det lige-
ledes må lægges til grund, at udledning i 
den pågældende periode har oversteget 
den tilladte grænseværdi i et omfang, der 
ikke måtte forventes eller tåles.”

Den konklusion, vurderer jeg, at Højeste-
ret blandt andet er kommet frem til med 
henvisning til følgende forhold:
• Der var ikke andre udledere i oplandet, 

der ellers kunne peges på som årsag 
til en ekstraordinær cadmiumtilledning.

• Der er hverken før eller efter den for 
retssagen relevante periode konstateret 
problemer med cadmiumtilledningen til 
rensningsanlægget. I normalsituationen 
var slammets indhold af cadmium således 
under halvdelen af grænseværdien for 
udbringning af slam på landbrugsjord.

Hermed også sagt, at adgangen til at kræve 
erstatning fra en spildevandsudleder netop 

fordrer en stor tilledning. Forestiller man sig 
en situation, hvor der er et meget højt bag-
grundsniveau, vil det forhold, at en enkelt 
udleder har en forøget udledning - uden 
denne udledning kan karakteriseres som 
ekstraordinær - der bringer den i forvejen 
høje baggrundskoncentration af et stof i 
slammet over grænseværdien, vil efter min 
opfattelse ikke kunne føre til, at der kan 
rettes et krav imod den virksomhed, der 
kommer med dråben, der får bægeret til 
at flyde over. 

Ansvarsgrundlaget
Den anden principielle problemstilling gik 
på, at én ting er, at fjernvarmeværket var 
årsagen til problemet med rensningsanlæg-
gets cadmiumindhold af slam, men under 
hvilke betingelser kunne fjernvarmeværket 
holdes erstatningsansvarlig herfor?

Udgangspunktet i dansk ret er, at er-
statningsansvar fordrer, at man har handlet 
uagtsomt.

En række virksomheder er imidlertid 
omfattet af miljøerstatningsloven fra 1994. 
Denne lov foreskriver et objektivt ansvar for 
de miljøskader, virksomhederne forårsager. 
Altså et ansvar, også selv om der ikke er 
noget at laste virksomheden.

Fjernvarmeværker er omfattet af denne 
miljøerstatningslov. Spørgsmålet var imid-
lertid, om en udledning til et kloaksystem og 
en skade, der opstår i slammet, var at be-
tragte som en miljøskade omfattet af loven.

Argumentet imod, at der var tale om en 
miljøskade, var, at der ikke var sket nogen 
skade i det ydre miljø, idet det problema-
tiske stof (cadmium) blev opfanget i slam-
met og forårsagede det økonomiske tab 
via påvirkningen af slammet.

Højesteret delte imidlertid forsyningens 
opfattelse af, at udledning til kloaksystemet 
er at betragte som udledning til miljøet:

”Forureningsbegrebet må i overensstem-
melse med forarbejderne til miljøbeskyt-
telsesloven forstås bredt og som angående 
hele det kredsløb, som stoffer, produkter 
og materiale gennemløber …”

Det er det for forsyningsselskaberne 
mest principielle i sagen. Forsyninger kan 
blive ramt af miljøskader, også selv om rens-
ningsanlægget, helt eller delvis, forhindrer, 
at der sker en videre skade i form af fx udslip 
til en recipient.  Mads Kobberø, Advokat 
(H) Codex advokater

BYGGELOVEN

Spørgsmål
Har en nabo indsigelsesmulig
hed overfor varslinger af grave
arbejder efter byggelovens § 12, 
som vandselskabet eller entre
prenører har udsendt? 

Svar
Spørgsmålet er aktuelt, når 
vandselskabet skal fundere, 
udgrave eller ændre terrænet 
på en grund. Når der er tale om 
sådanne arbejder skal byggelo-
vens § 12 anvendes.

Bestemmelsen indeholder i 
stk. 4 en bestemmelse om, at 
ejer af naboejendomme skal un-
derrettes 14 dage før arbejdet 
påbegyndes. 

Vandselskabets pligt til un-
derretning er en selvstændig 
forpligtigelse, der skal overhol-
des, uanset om kommunen har 
partshørt eller ej. 

Underretningspligten i byg-
gelovens § 12, stk. 4 er derimod 
ikke en selvstændig høring, der 
giver naboen mulighed for at 
klage over byggeriet. 

Forsyningen risikerer derfor 
ikke en klagesag, når underret-
ningen gives.  SV/THV
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Amphi-Vent
TM

Kraftig rustfri 
konstruktion

Tryksikring
Beskytter ved 
undertryk

Bøjle til 
hængelås

Sikkerhedsskrue
Vanskeliggør adgang 
for uvedkommende

Filterindsats
Klasse F7/H13

Ventilationssystem til  
drikkevandsreservoirer

Beskytter vandet mod: 
• Hærværk og sabotage
• Forurenet luft
• Pollen
• Insekter og dyr

Montering på svanehals  
Forhindrer kondens og 
forurening fra filteret i at 
løbe ned i reservoiret

Amphi-Vent™

+46 582-68 68 90
www.amphi-tech.dk

Præventivt  •  Høj sikkerhed  •  Beskyttelse20 års 
erfaring med 
drikkevands- 
behandling

Dokumenteret over 10 år

Er bakterier en del af din dagsorden?
Hos Kamstrup snakker vi ikke blot om udfordringerne  
ved forekomst af bakterier. Vi undgår dem! 

Hos Kamstrup har vi fokus på mere end teknologi og materialer. Vi sikrer 
også, at vandmålerne er rene, før de sendes ud til kunderne. For at undgå, 
at de hverken under produktion, opbevaring eller transport forurenes med 
sygdomsfremkaldende bakterier, har vi udviklet et hygiejnekoncept til vand-
målerproduktionen. Vi tester hver eneste vandmåler i egne testbænke og 
desinficerer dem. Desuden foretager eksterne laboratorier mikrobiologiske 
analyser af såvel testbænke som vandmålere.

Læs mere på kamstrup.com/bakteriefri
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HOFOR, Hovedstadsområdets Forsyningsselskab, vil gerne dele de første 
erfaringer fra Brøndby med at blødgøre drikkevand ved pelletmetoden. Derfor 
kan du som leder eller medarbejder i en forsyning eller kommune nu tilmelde 
dig seminar torsdag den 28. september kl. 14-17. Seminaret bliver afholdt hos 
HOFOR, Ørestads Boulevard 35, 2300 København S.

Der er mulighed for at fordybe sig i to af fire områder: 

           

TILMELD DIG PÅ 

WWW.HOFOR.DK/

VANDSEMINAR
MAX TO FRA HVER 

FORSYNING/KOMMUNE

FÅ MERE VIDEN OM 
BLØDGØRING AF VAND

• Tilladelser og myndighedsbehandling
• Ny vandbehandling – konsekvenser for kvalitet og forbrugeroplevelse
• Anlægget – udformning, teknik og drift
• Business case – samfundsøkonomi, forbruger- 
 og miljøeffekt
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NYT FRA 
LEVERANDØRERNE

ENVIDAN

Karin Svane Bech er pr. 
1. august ansat i Envi-
Dans portalafdeling som 
Portal Supporter. Karin 
vil indgå i supportteam-
et i Silkeborg. 
Karin er uddannet bio-
log med speciale inden 
for vandmiljø og har en 

fortid hos Teknologisk Institut.

Esther Vollertsen er pr. 1. august ansat 
som projektingeniør i EnviDan. Esther skal 
indgå i afløbsteamet i Silkeborg. 

Esther er uddannet civilingeniør og kom-
mer fra en stilling som projektingeniør hos 
Orbicon.

SWECO 

Sune Ravn er pr. 1. juni 
2017 ansat som ingeniør  
i Vand-afdelingen på 
Swecos kontor i Aalborg. 

Sune er 38 år, uddan-
net diplomingeniør med 
speciale i vand og miljø 
i 2016 på Aalborg uni-
versitet og skal arbejde 

med regnvandshåndtering og klimatilpas-
ningsprojekter samt føre tilsyn med anlægs- 
og afvandingsprojekter.

Sune kommer fra en stilling som bygge-
leder hos M.J. Eriksson A/S, hvor han stod 
for planlægning af de forskellige arbejder i 
projekterne, kvalitetsdokumentation samt 
var tilsynsførende.

ØLLGAARD 

Birgit Øllgaard har 
 været adm. direktør for 
ØLLGAARD Rådgivende 
Ingeniører siden 2009.  
I den periode har hun 
skabt solide strategiske, 
organisatoriske og øko-
nomiske resultater, og 
ØLLGAARD udviser  

en stabil, kontrolleret vækst. Nu er Birgit  
Øllgaard også blevet medejer og partner  
i virksomheden. Birgit Øllgaard er aktiv i 
branchesammenhæng, fra 2010-2014 var 
hun medlem af bestyrelsen for FRI, og hun 
har et stort netværk af beslutningstagere  
i og uden for branchen. 

Konstruktionsingeniør 
og leder Christian  
Foldager, der har været 
ansat i virksomheden  
siden 2013, er også ble-
vet partner i ØLLGAARD 
Rådgivende Ingeniører. 
Han har kommercielt 
drive og stærke kompe-

tencer inden for ombygning og renove-
ring, der er en vigtig del af ØLLGAARDs 
forretning. Christian Foldagers fokusområ-
de er den ældre bygningsmasse, herunder 
specielt fredede og bevaringsværdige 
bygninger.

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S har 
desuden ansat: 

Civilingeniør Martin 
Brems Knudsen, 25 år.

Civilingeniør Dennis  
Viborg Andersen, 25 år.

Ingeniør Kenney Blicher 
Dam, 28 år.

Odrie Ortega, 28 år,  
blevet ansat som  
konstruktør/CAD.
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ULEFOS 

Invitation
I anledning af Adm.  
Direktør Per Rasmus-
sens fratrædelse invite-
res kunder, leverandø-
rer, familie, venner og
samarbejdspartnere  
til reception, fredag  
d. 25/8 kl. 12 - 15 på  

Industriholmen 3-5, 2650 Hvidovre.

Der vil samtidigt blive mulighed for at  
hilse på ny Country Manager Henrik Just 
Kristiansen.

Vi håber, at du/I vil markere dagen  
sammen med os.

Af hensyn til det praktiske beder vi  
om tilmelding senest d. 8 august på  
sc@ulefos.dk eller tlf 36496111.

Vi glæder os til at se jer
Mange hilsner Team Ulefos.



Totaløkonomisk 
 regulering
– d. 22. august 2017 

Den reviderede vandsektor-
lov og tilhørende bekendt-
gørelser har stor indflydelse 
på vandselskabernes øko-
nomi. Vandselskaberne skal 
i reguleringen nu tænke 
mere langsigtet og kunne 
overskue eksempelvis kon-
sekvenserne af forskellige 
investeringsstrategier. Der 
sættes på dette grundlæg-
gende kursus om totaløko-
nomisk regulering fokus på 
vandselskabets rammer og 
muligheder bl.a. i forhold til 
benchmarking, mål og an-
dre tillæg.

På dette kursus gives et overblik over regler og virkemidler, der fungerer i 
 effektiv ulykkesforebyggelse. Lær om værktøjer, metoder og kampagner, der 
kan anvendes i egen forsyning, således at risikoen for arbejdsulykker minimeres.

Kursus til med- 
arbejdere i kunde-
service - d. 28.-29. 
august 2017

På dette kursus arbejder  
vi med, hvordan vi bliver 
bedre til at samarbejde og 
kommunikere med vores 
kunder. Du får redskaber 
til at kommunikere bedre, 
øge din mentale robust-
hed og håndtere eventu-
elle konflikter bedre. Det 
giver højere kundetilfreds-
hed og øger din egen 
arbejds glæde. 

AFLØBS OPERATØR FORUM  
– d. 11.-12. september 2017

Er du afløbsoperatør eller på vej til at blive det? Så er dette et forum 
for dig. Vi har aktuelle emner på programmet, en ekskursion samt god 
tid til erfaringsudveksling.

KOMMUNIKATION

ØKONOMISPILDEVAND

ARBEJDSMILJØ

PÅ ARBEJDE I  JORDEN OG I HØJDEN  
– REGLER SAMT FOREBYGGELSE AF ULYKKER 
 - d. 27.-28. September 2017
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KALENDER



KALENDER
DRIFT OG VED
LIGEHOLDELSE 
AF REGNVANDS
BASSINER 
den 18.-19.  
september 2017

Bliv opdateret på de lovmæs-
sige rammer på området og 
få gode ideer til, hvordan den 
praktiske drift og vedligehol-
delse af regnvandsbassinerne 
kan ske. Lær om metoder til 
grøn pleje, oprensningsmeto-
der og håndtering af sediment 
samt metoder til renovering 
og annullering af bassiner. 
Kurset tager udgangspunkt 
i DANVAs vejledning for drift 
og vedligeholdelse af regn-
vandsbassiner samt delta-
gernes egne erfaringer.

DESIGN OG  
OPTIMERING  
AF FILTRE – d. 13.-14.  
september 2017

DRIKKEVANDSOPERATØRER
Introduktion til vandforsyning 1. modul 30–31.8.2017 Vandhuset, Skanderborg

Indvinding og produktion af vand 2. modul 25–26.9.2017 Vandhuset, Skanderborg

Distribution af vand 3. modul 6–7.11.2017 Vandhuset, Skanderborg

Praktisk hygiejne ved vandforsyningsdrift 4. modul 22–23.11.2017 VandCenter Syd, Odense

Kunder og kommunikation Modul 5 11.12.2017 Comwell, Roskilde

GRUNDVAND OG DRIKKEVAND
Design og optimering af filtre 13–14.9.2017 Vandhuset, Skanderborg

Praktisk tilsyn med anlægsarbejde inden for drikkevand 23–24.10.2017 Vandhuset, Skanderborg

Boringer 20–21.11.2017 VandCenter Syd, Odense

AFLØBSOPERATØRUDDANNELSEN
Afløbsoperatør Forum 11–12.9.2017 Vandhuset, Skanderborg

Pumpesystemer 3. modul 20–21.9.2017 Vandhuset, Skanderborg

Sikkerhed og sundhed 4. modul 30–31.10.2017 Vandhuset, Skanderborg

Kommunikation 5. modul 04–05.12.2017 Vandhuset, Skanderborg

AFLØB, SPILDEVAND OG KLIMA
Drift og vedligeholdelse af regnvandsbassiner 18–19.9.2017 Vandhuset, Skanderborg

Klimatilpasning og innovation af steder sept. – nov. Roskilde, Viborg,  
Skanderborg

Medfinansiering af klimatilpasningsprojekter  
& Klimatilpasning for vandselskaber

25–26.10.2017 Vandhuset, Skanderborg

Spildevandsbetalingsloven- og vedtægterne 27–28.11.2017 Vandhuset, Skanderborg

ARBEJDSMILJØ
På arbejde i jorden og i højden  
– regler samt forebyggelse af ulykkeraf ulykker

27–28.9.2017 Vandhuset, Skanderborg

JURA
Udbudsregler og entreprise 28–29.8.2017 Vandhuset, Skanderborg

Lederuddannelse – Strategisk ledelse 06.9–25.10.2017 Vandhuset, Skanderborg

Jurauddannelse Modul 5 Varme 11–12.9.2017 Dansk Fjernvarme / 
Scandic Kolding

Gæsteprincippet, servitutter og erstatninger 20.9.2017 Dansk Fjernvarme

Ansættelsesret 25.9.2017 Dansk Fjernvarme

Jurauddannelse Almen 1 02–03.10.2017 Vandhuset, Skanderborg

Persondataret 05.10.2017 Vandhuset

Jurauddannelse Almen 2 01–02.11.2017 Vandhuset, Skanderborg

ØKONOMI, LEDELSE OG KOMMUNIKATION
Totaløkonomisk regulering og benchmarking 22.8.2017 Vandhuset, Skanderborg

Samtalestyring og konflikthåndtering 7.9.2017 Vandhuset, Skanderborg

Velkommen i vandsektoren Efterår 2017 Vandhuset, Skanderborg

Projektlederuddannelse – opstart 7. september Efterår 2017
Vandhuset, Skanderborg 
og Fjernvarmens Hus, 
Kolding

Direktør Forum Efterår 2017 Comwell Kellers Park

Økonomi Forum 2017 Efterår 2017 Vandhuset, Skanderborg

TEMADAGE OG KONFERENCER
Konference om ny drikkevandskontrol 18.9.2017 Vandhuset, Skanderborg

Vejledning for tømningsordninger 20.9.2017 Vandhuset, Skanderborg

Temadag mikroplast 26.9.2017 Vandhuset, Skanderborg

Temadag Grundvandsbeskyttelse Efterår 2017 Vandhuset, Skanderborg

Nordisk spildevandskonference 10–12.10.2017 Comwell, Aarhus

Dansk Vand Konference 14–15.11.2017 Radisson Blu, Aarhus

Arbejder du med drift og vedli-
geholdelse af vandbehandlings-
anlægget, kan du på dette kur-
sus få en god indsigt i forskellige 
filtertyer og især drift, vedlige-
holdelse og renovering af dem. 
Vi ser endvidere på de sidste 
års udvikling inden for vandbe-
handlingsteknikken samt van-
skeligt behandleligt grundvand.

DRIKKEVAND

KLIMA
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Vi leverer it-systemer til hele for-
syningsprocessen. Fra registrering, 
vedligehold og visualisering af data 
til ledelsesværktøjer. Med program-
pakken NIRAS Utility får I én indgang. 
Enkelt og nemt.

Tangen 6, 8220 Aarhus N
Tlf. 70 20 20 86, ev@elbek-vejrup.dk 
Kan jeres nuværende ERP-løsning 
benchmarke sig mod fremtidens 
forsyningsløsning? Og vil du stå 
stærkere i fremtiden og have de 
rigtige IT-værktøjer til at imødekom-
me fremtidige krav? EV Forsyning 
understøtter kerneforretningen og 
giver ledelsen nøgletal til at træffe 
de rette beslutninger, så forsyningen 
er rustet til fremtidige behov.
Læs mere på elbek-vejrup.dk

EnviPortal - fremtidens digitale 
knudepunkt til vand- og spildevands-
området, med integreret helpdesk, 
altid nyeste programversion og 
automatisk backup af alle data. Nem, 
fleksibel og samlet adgang til første-
klasses software løsninger.
Silkeborg: 86 80 63 44
Kastrup: 32 50 79 44
Aalborg: 98 11 63 44
Aarhus: 86 80 63 44
www.envidan.dk

ADMINISTRATIVE  
SYSTEMER, EDB

Powel er en international virksomhed 
med base i de nordiske lande. Med 
tre danske lokationer er vi tæt på 
vore kunder, hvor vi leverer innova-
tive og værdiskabende it-løsninger. 
Uanset om du arbejder med Planlæg-
ning, Projektering, Dokumentation, 
Analyser, Drift, Vedligehold, Asset 
Management har vi sammenhæn-
gende og effektive løsninger, som 
kombineret med vore kompetencer 
skaber værdi i din virksomhed.
•  Vi kan dokumentere, at vore løs-

ninger er en god investering med 
lav tilbagebetalingstid

•  Helt up-to-date teknologi med  
understøttelse af Danvand,  
Dandas, TV-inspektioner og sam-
menligning af TV-rapporter mv.

•  Powel har hundredvis af dedike-
rede medarbejdere, som brænder 
for deres job og at skabe værdi 
hos vore kunder

•  Vi har stor faglig kompetente, er 
saglige og involverer os i vore 
kunders forhold for at kunne sparre 
og rådgive professionelt

Kontorer:
Charlottenlund - Kolding - Aalborg
Tlf.: 7070 7404
E-mail: info@powel.dk
Se mere på www.powel.dk

Med KMD som leverandør opnår 
vand- og spildevandsselskaber inno-
vativ og effektiv IT-understøttelse af:
• Forbrugsafregning
• Debitorstyring og kundestyring
• Optimering af forretningsgange
• Business Intelligence
•  Selvbetjening til web og 

smartphones
• Agile udviklingsprojekter
• Kompetent faglig rådgivning
• Energistyring
•  Hjemtagning og datavalidering fra 

fjernaflæste målere
• Datadistributionsplatform
Tlf. 4460 1000, mail: energi@kmd.dk
Læs mere på www.kmd.dk/energi

Odense, tlf. 5161 5912
e-post: jnn@ramboll.dk
Programmer til forbrugsafregning, 
telefon- og internetaflæsning, led-
ningsregistrering, vandkvalitetsdata 
og hjemmesider.

Sonlinc optimerer forretningsproces-
ser og leverer konstant forbedrede 
IT-løsninger til forsyningsvirksom-
heder i bevægelse.
Gennem vores software, SonWin, 
udvikler vi Danmarks forsynings-
sektor med den ambition, at den 
skal være verdens bedste. Sonlincs 
løsning hører med andre ord ikke 
kun til i en computer, det er en ny 
måde at drive forretning på.
Med kundeservice og afregning 
som omdrejningspunkt, tilbyder vi 
et komplet koncept der giver din 
forsy ningsvirksomhed et effektivt 
grundlag for, at nå sine forretnings-
mæssige mål.
Læs mere på www.sonlinc.dk   

En stor del af de danske Forsyninger 
har allerede valgt IntraNotes løsnin-
ger til dokumenthåndtering, intranet, 
dagsorden, projekt- og kontrakt-
styring. Det giver os en unik viden 
og forretningsindsigt, og dermed 
mulighed for at tilbyde jer den bed-
ste og mest værdifulde rådgivning. 
Læs mere på www.intranote.dk eller 
ring 70269500. 

Charlottevej 2, 4270 Høng
tlf. 58 85 10 08
www.Fugtkontrol.dk info@fugtkontrol.dk

Ryttermarken 4, 3520 Farum
tlf. 44 95 33 55, fax 44 95 39 55
www.munters.dk - info@munters.dk

AFFUGTNINGSANLÆG

Raasigvangen 9, 3550 Slangerup
tlf. 44 95 56 20, fax 44 95 56 57
sales@ruskol.dk - www.ruskol.dk

Tlf. 70 131 132 - www.dk.endress.com
Vi leverer sensorer til pH, ilt, turbidi-
tet, ledningsevne, klor, nitrat, tørstof, 
COD/TOC/BOD, ammonium og 
fosfor. Vi leverer også transmittere 
med op til 8 sensorindgange.

Michael Drewsens Vej 23,
8270 Højbjerg
Tlf. 87 44 10 55 
www.vandogteknik.dk

Besøg os på www.danwatec.dk
eller ring 20 62 73 50

A. Højfeldt A/S
Mads Eg Damgaards Vej 52
7400 Herning, tlf. 9712 0222
Info@a-hoejfeldt.dk
www.a-hoejfeldt.dk

Brøker A/S
Spånnebæk 7, 4300 Holbæk
tlf. 59 44 04 06, fax 59 44 69 00

K. Sørensen & Søn A/S
Sjællandsvej 10, 9000 Frederikshavn
Tlf 9842 3351 info@k-sorensen.dk 
www.k-sorensen.dk

ANALYSE

BLØDGØRING

BRØNDBORING

LEVERANDØRER 
TIL VA-FORSYNING
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Næstved Brøndboring  &  
Vandværkservice A/S
Transportbuen 5G, 4700 Næstved
tlf. 5572 0234 info@nbvand.dk 
www.nbvand.dk

Brøndborerfirmaet
Poul Christiansen A/S
Brøndborervej 1, 7840 Højslev
tlf. 97 53 52 22
www.pcdrill.dk

Vand-Schmidt A/S
Platinvej 59, 6000 Kolding
tlf. 7456 1111
info@vand-schmidt.dk
www.vand-schmidt.dk, 

 Dansk Kvarts Industri A/S

Hovedkontor: Lervejdal 14 D. 
8740 Brædstrup
tlf. 86 52 07 00. fax. 86 52 24 52

Møllebakkevej 155, 4243 Rude
Tlf. 6614 9323 - www.danova.dk

ABB A/S
Meterbuen 33, 2740 Skovlunde
tlf. 4450 4450, 4450 4460
e-mail: abb.dk@dk.abb.com
www.abb.dk
Standard frekvensomformere og 
intelligent pumpestyring (IPC).

FILTERMATERIALE

FLOWMÅLING

FREKVENSOMFORMERE

Besøg os på www.cowi.dk 
eller ring 5640 0000

Silkeborg: 86 80 63 44
Kastrup: 32 50 79 44
Aalborg: 98 11 63 44
Aarhus: 86 80 63 44
www.envidan.dk

København  tlf. 5161 8327
Aarhus  tlf. 5161 1176
Odense  tlf. 5161 5849

Rugvænget 31, 2630 Taastrup,
tlf. 70 23 98 98
Døgnvagt: 70 20 95 10
mailto@leifkoch.dk 
www.leifkoch.dk
Lednings-, lækage- og spindel-
søgning, logger for lækagestøj og 
tryk.

ABB A/S
Flowmåling, Trykmåling, Analyse, 
Skrivere, Temperatur, Aktuatorer, Po-
sitioners, Regulering, Niveaumåling, 
Gaskromotograf.

Tlf. 70 131 132 - www.dk.endress.com
Endress+Hauser er en af verdens 
førende leverandører af proces-
instrumentering til niveau, flow, tryk, 
temperatur og væskeanalyse samt 
komponenter og systemer til regi-
strering, visualisering og automation.

GRUNDVANDS 
UNDERSØGELSER

INSTRUMENTER

INSTRUMENTERING

Møllebakkevej 155, 4243 Rude
Tlf. 6614 9323 - www.danova.dk

Landsdækkende Døgnservice
Rugvænget 31, 2630 Taastrup,
tlf. 70 23 98 98
Døgnvagt: 70 20 95 10
mailto@leifkoch.dk - www.leifkoch.dk
Lednings-, lækage- og 
 spindelsøgning.

Møllebakkevej 155, 4243 Rude
Tlf. 6614 9323 - www.danova.dk

DESMI Danmark A/S
Tagholm 1, 9400 Nørresundby
Tlf. 72 44 02 50, Fax 98 17 54 99
E-mail: desmi@desmi.com

FORSYNINGSLEDNINGER

Sivmosevænget 4, 5260 Odense S
tlf. 70 13 20 20
e-mail: pmx@munck.dk
www.munck-forsyning.dk
Pumpeleverance og totalentreprise 
med LPS 2000 tryk-afløbssystemet.

Porthusvej 9B, 3490 Kvistgård
tlf. 49 13 96 93, fax 49 13 96 03
e-mail: salg@comsystem.dk, 
www.comsystem.dk
Alarmering, video, styring af boringer

LÆKAGESØGNING

NIVEAUMÅLING

PUMPER

RADIO DATATRANSMISSION

Uponor Infra A/S
Tlf. 46 40 53 11 - www.uponor.dk
360º Projektservice

Jørgen Høgberg, tlf. 40 82 3000
www.jh-dyk.dk, jh@jh-dyk.dk

Besøg os på www.danwatec.dk
eller ring 20 62 73 50

Professionel leverandør af rådgivning 
og revision til vandsektoren.
Kontakt Peter Damsted på pda@bdo.dk

Vardevej 140, 7280 Sdr. Felding 
kontakt: johnnyr@emtelle.com
www.emtelle.dk

Uponor Infra A/S
Tlf. 46 40 53 11 - www.uponor.dk
360º Projektservice

Wavinvej 1, 8450 Hammel
Tlf. 86 96 20 00 - www.wavin.dk

REGNVANDSBASSINER

RENSNING OG DESINFEKTION

REVISION OG RÅDGIVNING

RØR OG FITTINGS
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FORSYNINGSLEDNINGER

Sivmosevænget 4, 5260 Odense S
tlf. 70 13 20 20
e-mail: pmx@munck.dk
www.munck-forsyning.dk
Lokalafdelinger: Glostrup, Vejle, 
Esbjerg.
Rørsprængning, bursting med 
MaxiPipe - store udvidelser uden 
jordfortrængning.

PER AARSLEFF A/S – RØRTEKNIK
Hasselager Allé 5, 8260  Viby J
tlf. 87 44 22 22, fax 87 44 24 49.
Industriholmen 2, 2650 Hvidovre
tlf. 36 79 33 33, fax 36 79 34 49

Uponor Infra A/S
Tlf. 46 40 53 11 - www.uponor.dk
360º Projektservice

Wavinvej 1, 8450 Hammel
Tlf. 86 96 20 00 - www.wavin.dk

Thujavej 13, 5250 Odense SV
Fyn Tlf. 70 20 59 80
Sjælland Tlf. 70 20 59 90
Jylland Tlf. 70 20 59 83
Email: Kamco@kamco.dk
www.kamco.dk
Pipebursting, PE-svejsning  
og styret underboring 

Besøg os på www.cowi.dk 
eller ring 5640 0000

Hillerød:             48 26 06 66
Sorø:                   57 86 06 66
Odense:             48 29 06 66
Mail:                   dj@dj-co.dk
www:                 dj-co.dk

RØRRENOVERING

RÅDGIVENDE INGENIØRER

Silkeborg: 86 80 63 44
Kastrup: 32 50 79 44
Aalborg: 98 11 63 44
Aarhus: 86 80 63 44
www.envidan.dk
www.envidanwater.dk

Geo
København +45 4588 4444
Aarhus  +45 8627 3111
geo.dk • geo@geo.dk

Glostrup 2723 6645
Holeby 2723 6684
Odense 2723 3556
Sønderborg 2723 7895
Aabenraa 8228 1426
Haderslev 7352 2524
Kolding 8228 1426
Århus 8210 5179
Grenå 2723 7075
Viborg 8928 8122
Aalborg 9879 9854
Esbjerg 8228 1426
info@swecodanmark.dk
www.sweco.dk

København 44 57 60 00
Århus 87 50 87 00
Aalborg 98 12 19 11
Fredericia 75 93 50 30
Vordingborg 55 37 16 00
www.moe.dk

Allerød tlf. 48 10 42 00
Aalborg tlf. 96 30 64 00
Århus tlf. 87 32 32 32
Odense tlf. 63 12 15 81
Herning tlf. 96 26 62 26
Holstebro tlf. 97 42 20 55
Esbjerg tlf. 75 13 50 22
Kolding tlf. 76 31 23 00
Hjørring tlf. 98 90 36 11
Frederikshavn tlf. 98 42 07 00
Nykøbing F tlf. 48 10 57 60
Holbæk tlf. 48 10 42 00
Ørestaden tlf. 48 10 42 00

Esbjerg             tlf. 5161 3949
Herning             tlf. 5161 3997
København        tlf. 5161 8327
Odense             tlf. 5161 5849
Roskilde tlf. 5161 5030
Sønderborg       tlf. 5161 3060
Vejle                 tlf. 5161 3060
Viborg               tlf. 5161 3918
Aalborg             tlf. 5161 7693
Aarhus                tlf. 5161 1176

Rådgiver for den danske vandsektor 
siden 1902. Fra helhedsorienteret 
planlægning og bygherrerådgivning 
til detailprojektering og projektop-
følgning:
Vandbehandlingsanlæg • ledningsnet 
• pumpestationer • energioptimering 
m.m.
Landsdækkende rådg. tlf 39 61 01 61
www.ollgaard.dk- Mail@ollgaard.dk

A. Højfeldt A/S
Mads Eg Damgaards Vej 52
7400 Herning, tlf. 9712 0222
Info@a-hoejfeldt.dk
www.a-hoejfeldt.dk

Brøndborerfirmaet
Poul Christiansen A/S
Brøndborervej 1, 7841 Højslev
tlf. 97 53 52 22
www.pcdrill.dk

RÅVANDSSTATIONER

Sivmosevænget 4, 5260 Odense S
tlf. 70 13 20 20
e-mail: svb@munck.dk
www.munck-forsyning.dk
Lokalafdelinger: Glostrup, Vejle, 
Esbjerg.

Thujavej 13, 5250 Odense SV
Fyn Tlf. 70 20 59 80
Sjælland Tlf. 70 20 59 90
Jylland Tlf. 70 20 59 83
Email: Kamco@kamco.dk
www.kamco.dk
Pipebursting, PE-svejsning  
og styret underboring 

Plc’er, Hovedstationer, Komplette 
SRO-anlæg, Dataopsamling,  
Rapportering.

Michael Drewsens Vej 23,
8270 Højbjerg
Tlf. 87 44 10 55 
www.vandogteknik.dk

Besøg os på www.danwatec.dk
eller ring 20 62 73 50

Jørgen Høgberg, tlf. 40 82 3000
www.jh-dyk.dk, jh@jh-dyk.dk

DK-Vandservice A/S
Mads Eg Damgaards Vej 52
7400 Herning, tlf. 7230 1080
info@dk-vandservice.dk
www.dk-vandservice.dk

STYRET UNDERBORING

STYRING REGULERING  
OVERVÅGNING

TANKINSPEKTION

LEVERANDØRER 
TIL VA-FORSYNING
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Kemira Water Danmark A/S
Langebrogade 5, 1411 København K
tlf. 6991 8893
mail: dk-info@kemira.com
www.kemira.dk
Kemira Water Danmark A/S leverer 
fældningsmidler og polymer til drik-
ke- og spildevandsrensning. Vi råder 
over markedets bredeste sortiment 
af jern- og aluminimums baserede 
produkter.

Hovedkontor og fabrik: Århusvej 79, 
Stilling, 8660 Skanderborg, 
tlf. 87 93 83 00
Sjællandsafdeling: Høgevej 15A, 
3400 Hillerød - tlf. 48 20 10 00
www.silhorko.dk
E-mail: info@silhorko.dk

Glentevej 1, 6705  Esbjerg Ø 
Tlf. 76 13 43 00  
www.diehl-metering.dk 
info-dmdk@diehl.com

Kamstrup A/S
Industrivej 28, 8660 Skanderborg
Tlf. +45 8993 1000
info-dk@kamstrup.com
www.kamstrup.com
Intelligente vandmålere med fjern-
aflæsning

VANDBEHANDLING

VANDMÅLERE

Spånnebæk 3B, 4300 Holbæk, 
tlf. 59 43 02 30
post@dahlgaard.dk 
www.dahlgaard.dk

K. Sørensen & Søn A/S
Sjællandsvej 10, 9000 Frederikshavn
Tlf 9842 3351 info@k-sorensen.dk 
www.k-sorensen.dk

A. Højfeldt A/S
Mads Eg Damgaards Vej 52
7400 Herning, tlf. 9712 0222
Info@a-hoejfeldt.dk
www.a-hoejfeldt.dk

Næstved Brøndboring  &  
Vandværkservice A/S
Transportbuen 5G, 4700 Næstved
tlf. 5572 0234 info@nbvand.dk 
www.nbvand.dk

Brøndborerfirmaet
Poul Christiansen A/S
Brøndborervej 1, 7841 Højslev
tlf. 97 53 52 22
www.pcdrill.dk

Besøg os på www.danwatec.dk
eller ring 20 62 73 50

Michael Drewsens Vej 23
8270 Højbjerg
Tlf. 87 44 10 55  
www.vandogteknik.dk

Vand-Schmidt A/S
Platinvej 59, 6000 Kolding
tlf. 7456 1111
info@vand-schmidt.dk
www.vand-schmidt.dk, 

VANDVÆRKSFIRMAER,  
UDFØRENDE

Glostrup tlf. 46960000
www.armatec.dk
email: armatec@armatec.dk

Bizonvej 1, Skovby, 8464 Galten
tlf. 87 54 21 00, fax 87 54 21 20
Ventiler og tilbehør til vand- og 
gasforsyning samt rensningsanlæg
e-mail: salg@avk.dk 
www.avkventiler.dk 

JCH A/S
Karetmagervej 21, 7100 Vejle
tlf. 75 85 84 08  
jch@jch.as
Kuglestopventiler - Indbygnings-
garniturer -  Sommerhusgarniturer

Godthåbsvej 83, 8660 Skanderborg
Tl.f +45 86 52 00 32
email: socladk@wattswater.com
www.socla.com

Wavinvej 1, 8450 Hammel
Tlf. 86 96 20 00 - www.wavin.dk

70 21 10 90 - www.festo.dk
Løsninger til procesautomation

VENTILER OG AKTUATORER
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KLIMATILPASNING  
BYNATUR OG BYLIV
Håndtering af regnvand er en udfordring, der er højaktuel i mange byer, når 
hyppigere og mere voldsomme skybrud bliver en realitet. Kan man samtidig med 
skybrudssikring få mere og bedre natur i byen og flere rekreative muligheder?

Med COWIs tværfaglige skybrudsgruppe kan vi sikre jer merværdi i jeres 
klimaprojekter ved at indarbejde bynatur og byliv som en integreret del af 
håndteringen af vandet, hvor det er aktuelt.

Enghaveparken i København skal bygges om, så den kan rumme omkring 
23.000 m3 vand i forbindelse med skybrudshændelser. COWI har i samarbejde 
med Københavns Kommune opstillet en plan for Enghaveparken, hvor vandet 
bliver renset og brugt rekreativt så det skaber liv, mulighed for vandleg og øger 
biodiversiteten i parken. 

I Enghaveparken bliver vandet ikke et problem men en ressource.

Kontakt udviklingschef Jeppe Sikker Jensen eller landskabsansvarlig  
Louise Risør for yderligere oplysninger eller interesse omkring 
hvordan COWI kan hjælpe jer med jeres skybrudsløsninger. 
Jeppe - tlf. 56 40 11 95, jij@cowi.com.  
Louise - tlf. 24 78 06 69, lori@cowi.com. 
 

www.cowi.dk

POWERING YOUR 360° SOLUTIONS
COWI er en førende rådgivningsvirksomhed, der skaber værdi for kunder, borgere og samfund gennem vores unikke 360°-løsninger.  
Med eksperter i verdensklasse inden for ingeniørkunst, miljø og samfundsøkonomi angriber vi udfordringerne fra mange forskellige 
vinkler, så vi skaber mere sammenhængende løsninger for vores kunder - og derved en mere bæredygtig og sammenhængende verden.  

COWI og Tredje Natur
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