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Tema

Tema
Investeringer

l
igesom mange andre danske byer voksede Herning eksplosivt i 

1960erne og 70erne, og derfor stammer mange af Herning Vands 

anlæg fra en tid, hvor den håndværksmæssige og tekniske kvalitet 

ikke just var på sit højeste. Samtidig har selskabets investeringer siden 

1970 været holdt på et relativt lavt niveau. 

I erkendelse af at tiden var inde til at øge investeringerne for at sik-

re værdien af selskabets anlæg og den fremtidige forsyning, indledte 

Herning Vand i 2013 et samarbejde med COWIs økonomer om at dan-

ne et overblik over de nødvendige investeringer i et 40 års perspektiv. 

Det er svært at planlægge investeringer langt frem i tiden, da viden om 

kloak-ledningers tilstand typisk ikke ligger centralt i en database, der 

kan trækkes oplysninger fra.

Fase 1: Kortlægningsarbejde

Første del af processen frem mod det økonomiske overblik bestod der-

for i at kortlægge selskabets anlæg i forhold til tilstand og restlevetid. 

Herning Vand forestod selv det omfattende kortlægningsarbejde og 

inddrog fem medarbejdere med stort kendskab til selskabets anlæg i 

processen. Medarbejdernes omfattende viden – tilsammen rundt reg-

net 130 års erfaring – spillede en nøglerolle i kortlægningsarbejdet. 

I dag har Herning Vand stor gavn af det overblik, som kortlægningen 

giver, både i det daglige driftsarbejde og i forhold til at planlægge re-

noveringer. 

En langsigtet investerings- og finansieringsplan er et godt grundlag for at  
sikre et forsyningsselskabs værdi og gør det samtidig muligt at fastholde et  
højt serviceniveau og en sikker forsyning - også til fremtidige generationer.  
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Fase 2: Frem med den store lommeregner

Med kortlægningen på plads kunne næste fase af processen gå i gang. 

Restlevetiderne for selskabets anlæg kunne sammen med tal indhentet 

fra Forsyningssekretariatet indgå i beregninger, udført af COWI’s økono-

mer. Beregninger der til sidst udmøntede sig i et overblik og en række 

anbefalinger for, hvad det fremtidige investeringsniveau bør være for at 

sikre den rette balance mellem kvalitet, service og pris i de næste 40 år.

Lånefinansiering eller takststigning?

I forlængelse af rapporten har COWI desuden udarbejdet en økonomisk 

model, som Herning Vand kan bruge til at anskueliggøre konsekvenser-

ne af forskellige scenarier. Direktion og bestyrelse i Herning Vand samt 

Herning Kommune kan selv ’trykke på knapperne’ og se hvilke konse-

kvenser et givent valg medfører. Der er flere forskellige løsningsmodeller 

for, hvornår de fremtidige investeringer skal falde, og hvordan de kan 

finansieres: Skal investeringerne f.eks. finansieres via lån, takststigning 

eller en kombination af disse? Også forholdet mellem driftsomkostnin-

ger og investeringer er inkorporeret i den økonomiske model. 

Objektivt dialogværktøj

Den skræddersyede økonomiske model giver på den måde et komplet 

og gennemarbejdet beslutningsgrundlag at træffe valg om investering, 

finansiering og vandpriser ud fra. Bestyrelsen bliver rigtig godt klædt 

Herning vand har overblik over de næste 

40 års investeringer
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på til at forstå selskabets udfordringer, og samtidig er redskabet et ob-

jektivt dialogværktøj, som direktion og bestyrelse kan bruge i det fæl-

les arbejde med at beslutte den langsigtede prisstrategi for selskabet. 

Økonomer fra DANVA har kvalitetssikret modellen og har medvirket 

konstruktivt i processen, fordi en sådan model, hvis den udbredes, kan 

bruges som et middel til at undgå, at vandselskaber får for stor gæld 

på deres balance.

Konklusioner og anbefalinger

En af rapportens konklusioner var som ventet, at der i en årrække har 

været investeret for lidt i selskabets anlægsaktiver med undtagelse af 

vandledningsnettet (se figur 1), og at det er nødvendigt at øge investe-

ringsniveauet for at undgå øgede driftsomkostninger, reduktion af for-

syningssikkerheden, større risici og et fortsat fald i selskabets værdi.

Det bæredygtige investeringsniveau i et 40 års perspektiv, målt på 

tilstand, drift, forsyningssikkerhed og fastholdt værdi af selskabet, blev 

kortlagt til ca. kr. 15 mio. for vandområdet og kr. 100 – 120 mio. på spil-

devandsområdet om året.

Øgede investeringer = reducerede driftsomkostninger

Rapporten viste også, at øgede investeringer på helt kort sigt i kloak-

nettet og på lidt længere sigt også på renseanlæg og vandværker kan 

fastholde og - afhængig af investeringsniveauet - reducere driftsom-

kostningerne. Et øget investeringsniveau vil bidrage til at bevare forsy-

ningssikkerheden for de fremtidige generationer.

Derfor er Herning Vand nu i gang med at beslutte det fremtidige in-

vesteringsniveau, og hvorvidt investeringerne skal finansieres via takst 

eller lån. Selskabet planlægger at se på investeringsbehovet igen om 

fem år, hvor nye lovkrav, reguleringer eller lignende kan betyde, at bil-

ledet har ændret sig. Men beslutningsgrundlaget vil også til den tid være 

den langsigtede investerings- og finansieringsplan, og det konkrete dia-

logværktøj vil være den økonomiske model.

Figuren viser at aktivernes restlevetid er blevet kortere og kortere, hvilket 
indikerer, at det hidtidige investeringsniveau ikke har været tilstrækkeligt til at 
undgå en nedslidning af aktiverne.

Figur 1: Restlevetidskurve for Herning Vands aktiver baseret på data 

indmeldt til Forsyningssekretariatet.

Eske Benn Thomsen, fuldmægtig i Konkurrence og Forbrugerstyrelsen: 

langsigtet planlægning af investeringer 
er udtryk for ’rettidig omhu’:
- Det er klart, at jo ældre ledningsnet, renseanlæg og øvrige anlæg et 

selskab har, jo mere vedligehold kræver det. Og det kan blive dyrt i 

den sidste ende, hvis man venter for længe med at investere. Derfor 

mener jeg, det er et udtryk for rettidig omhu at danne sig et langsig-

tet overblik over de nødvendige investeringer og dernæst begynde 

processen gradvist, som Herning Vand har gjort det.

- I dag kan vandselskaberne begynde at høste nogle af fordele-

ne ved de krav om øget registrering af ledningsnet, som fulgte med 

vandsektorloven i 2009. Mange selskaber har nu et langt bedre over-

blik over deres anlæg end tidligere, og det overblik kan bruges til 

en strategisk planlægning af fremtidige investeringer. Det vil derfor 

være positivt, hvis andre selskaber vil lade sig inspirere af Herning 

Vand og udarbejde en langsigtet investeringsplan.


