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Formål med analyse

Vurderinger af om princippet om fuld 
omkostningsdækning er opfyldt 

• Udvikling i forbrug af vand i distrikter 

• Fokus på forsyningspligtydelserne 

(vandforsyning og spildevandsbehandling) 

• Dette omfatter også miljø- og ressourceomkostninger

• Prisstrukturen beskrives for at vurdere udbud og 
efterspørgsel (incitamenter til lavere vandforbrug)

• Hvordan husholdninger, industri og landbrug bidrager 
til dækning af omkostninger

• Dette er del af basisanalysen forud for VP 3.0 
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Definition af forsyningspligtydelse 
(Water services)

• Snæver definition (DK og 1/3 af EU-landene) 

• Drikke- og spildevand, samt vand brugt til 
markvanding 

• Bred definition (over 1/3 af EU landene)

• Ovenstående samt 

• Dæmninger / lagre 

• Navigation 

• Oversvømmelses tiltag (diger)

• Egne boringer til markvanding og industri
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Befolkning og tilvækst
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Grundvandsindvinding 
Med og uden markvanding
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Vandindvinding
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Vandindvinding på distrikter
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Vandindvinding i hovedstadsområdet
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Udvikling i vandforbrug pr. person (m3/person) 
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Kan udviklingen fortsætte ?



Markvanding
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Århus 
- Fremtidig vandforbrug

Uændret forbrug pr. person 



Økonomiske rammer for vandselskaber

• Vandselskaber er ofte monopoler 

• Konkurrencestyrelsen vandkontor foretager pristjek

• Et økonomisk grundlag baseret på selskabernes drifts-, 
anlægs- og finansielle omkostninger samt såkaldte 
ikke-påvirkelige omkostninger.

• Et individuelt, benchmarking-baseret 
effektiviseringskrav for de selskaber, der benchmarkes.

• Et generelt effektiviseringskrav til alle selskaber uanset 
størrelse (prisloft).

=> Monopoler udnytter således ikke deres magt
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Drikkevandsselskabernes driftsudgifter og 
investeringer i 2017 priser pr. kbm vand i 
perioden 2010-2017 . 
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Spildevandsselskabernes driftsudgifter og 
investeringer i 2017 priser pr. kbm vand i 
perioden 2010-2017 (inkl. budgetterede 
investeringer for 2018-2019)
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Vandudgift på distrikter
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* Stor prisvariation mellem vandselskaber 



Historisk udvikling af husstandens vandudgift
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Vandudgift i forhold til indtægt = 1,7%



Husstandens vandudgift
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Omkostninger ved markvanding
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Potentiel økonomisk gevinst ved 
markvanding på grovsandet jord, 
rodzonekapacitet 60 mm ved kornsædeskifte. 
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Afvanding af marker
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Dræn indgår ikke som en forsyningspligtsydelse, hvorfor den ikke indgår i 
den økonomiske analyse, men gevinster ved afvanding af marker er nævnt.



Miljø- og Ressourceomkostninger (MRO)

• Det fremgår af artikel 9 i Vandrammedirektivet, at 
medlemsstaterne skal tage hensyn til princippet om, at 
alle omkostninger i forbindelse med 
forsyningspligtydelser, herunder miljømæssige og 
ressourcerelaterede omkostninger, skal dækkes. 
Udgangspunktet skal således være i overenstemmelse 
med princippet om, at forureneren betaler. 

• Miljøomk. er de omkostninger (tabt værdi) der følger 
af forsyningspligtydelser (fx vandløb).  

• Ressourceomk. er koblet til det tab der kan opstå hvis 
ikke vand anvendes optimalt
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Indtægter til staten ved vandforbrug
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Dette kan sammenholdes med mulige omkostninger ved VP 3.0.



Kritik fra EU i forhold til VP 2.0 

• Snæver definition af ”water services” skal gerne gøres 
bredere 

• Beskriv hvorfor forsyningspligtsydelser er valgt  

• Indrapportering i WISE kan forbedres 

• Ingen beregninger af miljø- og ressourceomkostninger  

• Omfang af økonomisk bidrag fra landbruget er ikke 
beskrevet godt nok

• => ”Limited progress” 
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Det videre perspektiv (VP 3.0)

• Miljø- og ressourceomkostninger diskuteres mere

• MRO er beregnet i halvdelen af EU, men uklart hvordan

• Flere lande angiver at inddrage dette uden at reelt 
indregne dette, men det er kommissionen tilfreds 
med!  Mange lande siger MRO indgår i prisen i dag...

• Andre angiver at det svarer til omkostninger ved at nå 
God Økologisk status. 

• EU skulle understøtte en mere ensartet beskrivelse af 
metode til inddragelse af MRO.

• Der bør laves en analyse der sammenholder MRO 
metoden i en række lande
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Konklusioner
• Der er vækst i indbyggere i byerne og vandforbruget og 

behov for spildevandsrensning vil stige

• Vandforbrug per person er lavt og har været faldende..

• Der betales en høj pris for vand pr. m3 og der er 
incitamenter til at bruge ny teknologi 

• Der er fuld dækning for direkte omkostninger og 
klimasikring indgår i dette.

• Prisloft for vandselskaber sikre en effektiv pris på vand

• Landbruget betaler for egne boringer, men de betaler 
ikke afgifter. En afgift på vandforbruget vil betyde store 
omkostninger. 

• Afgifter dækker sandsynligvis en stor del af miljø- og 
ressourceomkostninger (afgift er 2- 5 mia. kr.)
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