
FAQ 

Opdateret metode til beregning af fosforbalance 
Miljøstyrelsen har den 16. oktober 2018 offentliggjort en ny opdateret metode til beregning af 

fosforbalancen. Nedenstående FAQ besvarer mange af de spørgsmål og henvendelser vi har modtaget i 

forbindelse med orienteringen om fejl i den tidligere version af P-regnearket og Miljøstyrelsens håndtering 

af særlige problemstillinger omkring fosfor i konkrete vådområde- og lavbundsprojekter.   

Den 10. oktober 2018 gjorde Miljøstyrelsen kommunerne og Naturstyrelsen opmærksomme på en fejl i 

fosforregnearket i form af en nyhed på vandprojekter.dk.  

Efterfølgende informerede Miljøstyrelsen i infomail d. 25. oktober 2018, om konsekvensen af regnefejlen 

og de tiltag der er igangsat.  

Den mængde af fosfor, der maksimalt kan udledes til et delvandopland (P-afskæringsværdien) er bestemt 

ud fra en basisanalyse og efterfølgende beregnet indsatsbehov til vandområdeplanerne (VP2), som løber 

fra 2016-2021. På den baggrund har Miljøstyrelsen besluttet, at gennemgå alle sager/projekter i den 

nuværende vandplanperiode. Håndtering af projekter, der er igangsat i tidligere vandplanperioder vil blive 

afklaret primo 2019. Dette gælder dog ikke projekter med afværgeforanstaltninger fra VP1. I disse projekter 

er projektejere blevet kontaktet og fosforregnearket sendt til genberegning hos DCE, da en genberegning 

kunne eliminere behovet for afværgeforanstaltninger.  

Generelle spørgsmål 
Spørgsmål 1: Hvori består fejlen?  

Svar:  

Fejlen var i en bagvedliggende formel (6.1. i fosforregnearket), der bruges til at beregne frigivelsen i kg 

P/ha*mm. Det var en konverteringsfejl, som kun kunne opdages, hvis man havde adgang til baggrundsdata. 

Helt præcist, så er volumenet brugt i formlen beregnet til en søjle på 15 cm, men skulle have været 

volumenet for en 30 cm søjle (markeret i tabellen nedenfor). Dette er blot et eksempel, men det er en 

gentagende fejl i alle formler for denne beregning. Den er nu rettet, og det nye fosforregneark (version 

oktober 2018) er offentliggjort på Miljøstyrelsens hjemmeside, www.vandprojekter.dk. Fejlen blev opdaget 

efter samarbejde mellem Syddansk Universitet og Århus Universitet på baggrund af en ekspert workshop 

om fosforberegningsmetoden d. 19. januar 2018. 

 

 

 



Spørgsmål 2: Bliver alle projekter genberegnet? 

Svar:  

MST har foretaget en prioritering af projekterne, så de projekter, hvor der kunne være en direkte 

effekt/påvirkning af en genberegning håndteres først. Dvs. at følgende projekter bliver genberegnet først:  

 alle realiseringsansøgninger for 2. ansøgningsrunde 2018, samt  

 projekter med afværgeforanstaltninger, og 

 lavbundsprojekter med afslag pga. for høj fosforudledning.  

 

Disse projekter er nu i proces med at blive genberegnet af Aarhus Universitet/DCE, og der er taget kontakt 

til projektejerne i kommunerne og Naturstyrelsen. 

Spørgsmål 3: Hvis vi skal genoptage eller genberegne de gamle sager/projekter, hvor skal pengene så 

komme fra, når projekterne er afsluttet? 

1) Afsluttede forundersøgelsesprojekter fra VP2 med kritisk fosforudledning. 
Svar:  

Miljøstyrelsen vil i starten af 2019 kontakte berørte kommuner/Naturstyrelsen, der har afsluttede 

forundersøgelsesprojekter fra VP2 med kritisk fosforudledning. Ønsker projektejerne fortsat at etablere et 

vådområde/lavbundsprojekt, kan det aftales at kommunen/Naturstyrelsen selv udfylder de nødvendige 

oplysninger i det nye fosforregneark eller søger om penge til supplerende forundersøgelser og tilpasning af 

projektforslaget. Ansøgninger sendes via Tast selv som en supplerende forundersøgelse. 

2) Projekter med gennemførelsestilsagn fra VP2, som endnu ikke er igangsat 
Svar: 

Projekterne bør genberegnes. Kommunen/Naturstyrelsen udfylder selv de nødvendige oplysninger i det 

nye fosforregneark, søger om supplerende forundersøgelser eller eventuelt tilsagnsforhøjelse, fx på grund 

af yderligere omkostninger til tilpasning/re-design af projektforslaget. Ansøgninger via Tast selv. 

 

Spørgsmål 4: Må vi så gensende gamle projekter nu eller senere udenfor ansøgningsrunderne, når vi har 

genberegnet P-balancen? 

Svar:  

Nej, ansøgning om supplerende forundersøgelser skal ansøges på ny, og ansøgningsperioderne er oplyst på 

Miljøstyrelsens hjemmeside og nedenfor:  

 Vådområdeprojekter: Første ansøgningsrunde: 4. januar til 12. marts 2019 og anden ansøgningsrunde: 

14. juni til 3. september 2019. 

 Lavbundsprojekter: Første ansøgningsrunde: 1. marts til 30. april 2019 og anden ansøgningsrunde: 15. 

november 2019 til 30. januar 2020. 

 

 



Spørgsmål 5: Skal der gennemføres nye udbud? 

 

Svar:  

Såfremt kommunen/Naturstyrelsen selv kan indsætte de påkrævede oplysninger i den opdaterede version 

af fosforregnearket (version oktober 2018), er det ikke nødvendigt med yderligere eksterne 

konsulentudgifter. Der kan dog blive behov for en supplerende forundersøgelse til at korrigere P-

beregningen og om nødvendigt foretage tilretninger i det foreslåede projektdesign, eksempelvis re-designe 

projektet med færre P-afværgeforanstaltninger mv. Kommunen/Naturstyrelsen skal dog være opmærksom 

på at der kan være forhold omkring udbudsregler og de fastlagte beløbsgrænser. Ved tvivl skal I orientere 

jer om udbudsreglerne på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside, eller kontakt EU & Erhverv, 

Landbrugsstyrelsen. 

 

Spørgsmål 6: Hvornår kommer der et opdateret skema med ubrugte P-afskæringsværdier (P-kvote) til 

delvandoplandene? 

Svar:  

For at opdatere P-afskæringsværdien/P-kvoten, skal alle VP2 projekter godkendt til realisering fra 2016 og 

frem til 2. ansøgningsrunde 2018 genberegnes. For at kunne genberegne, skal yderligere oplysninger på de 

relevante projekter indhentes hos projektejerne. Efter genberegningen vil P-afskæringsværdien kunne 

opdateres. Dette arbejde forventes igangsat i første kvartal 2019.  

Projekter i 2018 
 

 

 

 

Spørgsmål 7: Hvem foretager genberegningerne af fosforrisikoen? 

Svar:  

Projektejer kan selv foretage beregningerne eller der kan søges om midler til supplerende forundersøgelse 

via Tast selv. 

  

Spørgsmål 8: Skal ansøgningen om realisering gen-fremsendes eller skal der indsendes en ny ansøgning? 

Svar:  

Alle realiseringsansøgninger, der har fået afslag på ansøgningen på grund af kritisk høj fosforudledning, skal 

ansøges på ny, hvis projektet har realiseringspotentiale, som følge af genberegning efter den opdaterede P-

beregningsmetode. Ny ansøgning skal indsendes indenfor ansøgningsfristerne. Projekter ansøgt i 2018 

kræver ikke yderligere information til fosforregnearket.  

 

 

 

 

 

Dette afsnit vedrører projekter, der har benyttet versioner af fosforregnearket efter 5. december 

2017. Er der benyttet en version før 5. december 2017, se da i afsnittet ”Projekter 2016-2017”. 

 

https://www.kfst.dk/


Spørgsmål 9: Hvad med afviste projekter pga. af for høj fosforfrigivelse? 

Svar:  

Kommuner/Naturstyrelse opfordres til at kontakte Miljøstyrelsen i disse situationer. Såfremt den 

opdaterede fosforberegning giver mulighed for at projektet kan realiseres, skal projektet ansøges på ny. 

Forbrug af P-afskæringsværdi/P-kvote er efter først-til-mølle princippet. 

Projekter 2016-2017 
Spørgsmål 10: Hvordan håndteres ansøgninger indsendt før 2018?  

Svar:  

Håndtering og genberegning af projekter fra 2016-2017 udestår fortsat og yderligere information følger.  

 

Spørgsmål 11: Hvilke oplysninger skal indsendes for genberegning af tidligere gennemførte projekter som 

en nødvendighed for opdatering af P-kvoten? 

Svar:  

Genberegning kræver følgende nye oplysninger/data input: 

 Størrelse af det direkte opland (ha),  

 andel sandjord i det direkte opland (%),  

 andel befæstet areal i vandløbsoplandet (%) og det direkte opland (%).  

 Brug af årsafstrømning eller alternativt netto-nedbør, i stedet for nedbør.  

 Desuden skal man sikre sig at georegionen er korrekt.  

Kontakt Miljøstyrelsen inden du går i gang med at genberegne. 

Projekter før 2016 
Spørgsmål 12: Hvordan håndteres de tidligere VP1 projekters forbrug af P-kvoten? 

Svar:  

Håndtering af projekter fra før 2016 udestår fortsat og yderligere information følger. 

 

 

 

Version af 10.12.2018. FAQ’en opdateres løbende.  


