
3. Økonomi og prioritering  
Ifølge vandsektorloven er alle større vandselskaber underlagt en 
indtægtsramme, som fastsættes af Forsyningssekretariatet. Rammen skal 

beskytte kunderne mod prisstigninger, og sikre en effektivisering af 
branchen. Det kan gøre det vanskeligt at investere i de nødvendige 
fornyelser af kloakken, hvilket er tilfældet for DIN forsyning spildevand. 
Det er et generelt dilemma i den danske vandsektor, som medfører 
behov for målrettet prioritering af investeringer i kloakfornyelsen, så det 
sikres at ledningsnettet vedligeholdes og fornyes i tilstrækkelig grad 
samtidig med, at de økonomiske krav efterleves. 
 
DIN Forsyning arbejder efter en investeringsstrategi med følgende 
investeringsmålsætninger, som alle er forankret i DIN Forsynings strategi 
2030. 
 

1. Effektivisering med fokus på: 
o Intelligent udnyttelse af data (TV-inspektioner og 

driftsdata) 
o Hydrauliske beregninger i modeller for alle områder, som 

har kvalitet til fornyelsesplanlægning. 
o Ved separatkloakering prioriteres færdiggørelse af oplande, 

så det separerede regnvand afkobles, og der opnås 
gevinster af investeringerne i form af reducerede 
vandmængder til renseanlæg og/eller reduktion af overløb. 

o Samgravningsprojekter med andre interessenter 

prioriteres, hvis de opgravede aktiver fra DIN Forsyning er 
eller vil være afskrevet inden for fem år eller projektet har 
strategisk betydning 
 

2. Investeringsbalance med fokus på: 
o Balance mellem investeringsbehov og planlagte 

investeringer (fornyelsesgrad i tråd med ledningernes 
levetid)  

o Balance mellem driftsomkostninger og reinvesteringer 
(drift- og vedligeholdelsesomkostninger på ledninger og 
anlæg må ikke overstige omkostninger på et 
reinvesteringsalternativ) 
 

3. Miljø med fokus på:  

o Klimasikring af afløbssystemer   
o At undersøge potentialet i restprodukter og finde nye 

måder at genbruge og genanvende.  
o At reducere udledning fra vores renseanlæg og 

kloaksystem til recipienter.  
 

4. Fleksibilitet og udvikling med fokus på: 
o Kloakeringsform tilpasset det enkelte lokalområde, 

vurderet med udgangspunkt i samfundsøkonomi, 
selskabsøkonomi, miljø og lokal infrastruktur. 

o At understøtte innovative regn- og spildevandsløsninger v. 
eksterne samarbejder m. myndigheder, universiteter, 
leverandører og rådgivere. 
 



Med udgangspunkt i ovenstående kan parametre der indgår i 
prioriteringen sammenfattes til følgende punkter: 
 

• Kloakledningernes fysiske tilstand 

• Lovgivningsbundne kloaksaneringstiltag som f.eks. 

Vandområdeplaner m.v.   

• Færdiggørelse af oplande, så separeret regnvand afkobles. 

• Driftsproblemer- og driftsomkostninger i kloaknettet (herunder 

også driftsproblemer relateret til rotter) 

• Miljø, f.eks. aflastning af opspædet spildevand til recipient samt 

udledning af uforsinket overfladevand fra regnvandssystemet til 

recipienter. 

• Badevandskvalitet 

• Hydrauliske problemer i kloaksystemet som medfører 

skadevoldende opstuvning, f.eks. kælderoversvømmelser 

• Hydrauliske problemer i kloaksystemet som forårsager at 

serviceniveauet ikke bliver overholdt. 

• Fremtidige klimaudfordringer 

• Samgravningsmuligheder med andre aktører 

 


