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1 Stamdata  

Stamdata  

Projektnavn (forventet): Opdatering af den økonomiske analyse af vandanvendelsen – fsva. de 

dele, der vil indgå i basisanalysen 2019 

Projektejer: Miljøstyrelsen 

Projektets primære formål: Som led i udarbejdelse af basisanalysen forud for udarbejdelse af vand-

områdeplaner 2021-2027 ønskes den økonomiske analyse af vandanven-

delsen opdateret. 

Udarbejdet (dato): 1. november 2018 

2 Projektbeskrivelse 

Projektdata  

Initiativtager til projektet: 
MST Vandmiljø & Friluftsliv er initiativtager til projektet 

Beskrivelse af projektet/behovet: 

 
Der ønskes i det foreliggende projekt en revidering og ajourføring af de økonomiske analyser af vandanvendelsen, 
der indgår som bilag til basisanalyserne for vandplanerne 2009-2015 og vandområdeplanerne 2015-2021.  
 
Det fremgår af § 6 i lov om vandplanlægning, at Miljø- og fødevareministeren for hvert vandområdedistrikt udarbej-
der en basisanalyse bestående af 
1) en analyse af vandområdedistriktets karakteristika,  
2) en vurdering af menneskelige aktiviteters indvirkning på overfladevandets og grundvandets tilstand og  
3) en økonomisk analyse af vandanvendelsen. 
De omhandlede analyser og vurderinger revideres og ajourføres om nødvendigt hvert sjette år.  
 
Regler om basisanalysen, herunder den økonomiske analyse af vandanvendelsen, er fastsat i § 6 i lov om vandplan-
lægning og i bekendtgørelse om basisanalyser, jf. i øvrigt vandrammedirektivets artikel 5 og bilag 2 og 3.  
  
Det ønskes med dette projekt særligt at fokusere på de vandanvendelser, der henregnes under begrebet ”tjeneste-
ydelser vedrørende vand”, dvs. vandforsyning og spildevandsbehandling. For disse tjenesteydelser skal den økonomi-
ske analyse være tilstrækkelig detaljeret til, at der kan foretages de relevante beregninger, som er nødvendige for at 
kunne forfølge princippet om fuld omkostningsdækning, herunder dækning af miljø- og ressourceomkostninger, jf. 
vandrammedirektivets artikel 9 og bilag 3. I forlængelse heraf skal prisstrukturen beskrives såvel som tilvejebringelse 
af prognoser for udbud af og efterspørgsel efter vand i vandområdedistrikterne. For alle øvrige vandanvendelser, jf. 
def. i art. 2, skal den økonomiske analyse være tilstrækkelig detaljeret til, at der kan foretages et skøn over, hvilken 
kombination af foranstaltninger, der er den mest omkostningseffektive og kan medtages i indsatsprogrammet, jf. 
vandrammedirektivets bilag 3. 
 
Den økonomiske analyse skal desuden undersøge, om der er fremkommet ny viden siden basisanalysen forud for 
vandområdeplaner 2015-2021, der med fordel kan inddrages i opdateringen af analysen forud for vandområdepla-
nerne 2021-2027.    

I EU-Kommissionens landerapport om implementeringen af vandrammedirektivet i Danmark er der for den økonomi-
ske analyse af vandanvendelsen efterlyst en bedre beskrivelse af, hvordan vandanvendelsessektorerne husholdnin-
ger, industri og landbrug bidrager til dækning af omkostninger, herunder miljø- og ressourceomkostninger, ved 
tjenesteydelser vedrørende vand. Dette ønskes inddraget i projektet.   
   

Projektets formål: 
Projektet omfatter en gennemgang af de forskellige vandanvendelser, herunder primært vandforsyning og spilde-
vandsbehandling. Analysen omfatter miljøreguleringen af områderne, betaling for ydelser mm. Derudover beskrives 
analyser af andre anvendelser af vand, fx fiskeri, akvakultur, muslingefiskeri, rekreative formål.  
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I dette projekt undersøges vandforsyning og spildevandsbehandling samt enkelte andre forhold tilsvarende som 
forud for vandområdeplanerne 2015-2021.  
 
Med henvisning til bilag 2 til bekendtgørelse om basisanalyser ønskes det, at der på baggrund af den økonomiske 
analyse kan foretages: 
 
a) de relevante beregninger, som er nødvendige for i overensstemmelse med lov om betalingsregler for spildevands-
selskaber og lov om vandforsyning at tage hensyn til princippet om omkostningsdækning ved tjenesteydelser vedrø-
rende vand – herunder miljø- og ressourceomkostninger - under hensyntagen til langsigtede prognoser for udbud og 
efterspørgsel efter vand i vandområdedistriktet og, om fornødent: 
 
- overslag over mængder, priser og omkostninger ved forsyningspligtydelser, og 
- overslag over relevante investeringer, herunder prognoser for sådanne investeringer 

 

Forventede leverancer i projektet: 
Der skal være udarbejdet en opdateret økonomisk analyse af vandanvendelsen opdelt i de 4 vandområdedistrikter jf. 
§ 6 i lov om vandplanlægning.  
 
Der skal foreligge en rapport med en opdateret økonomisk analyse, dvs. analysen skal kunne dokumentere omkost-
ningsdækning for tjenesteydelser og anvendelse af forureneren betaler princippet vedr. vand mindst opgjort på 
følgende: 
 

- Vandsektoren (vandforsyning af husholdninger og virksomheder samt spildevandsselskaber) 

Analysen skal opdeles på sektorerne, husholdning, industri/erhverv og landbrug. 

 
Analysen skal for hver sektor gennemgå: 

- miljøregulering 

- betalingsforhold, herunder brugerbetaling 

- betaling for miljø- og ressourceomkostninger 

- prognoser for fremtidig anvendelse, vandforbrug mm 

- prognoser for ændrede økonomiske forhold 

 

I rapporteringen præsenteres ligeledes, hvilke øvrige økonomiske analyser der er foretaget for vandanvendelsen i 

forbindelse med bl.a. landbrug, akvakultur, fiskeri og turisme   

  
Der ønskes en værdisætning af landbrugets vandindvinding til markvanding og afvanding af landbrugsjord inddraget 
i projektet. 
 

Forventet effekt af projektet: 
Dette projekt er en del af de direktivmæssige krav til indholdet af en basisanalyse, jf. vandrammedirektivets artikel 5 
om Vandområdedistriktets karakteristika, vurdering af menneskelige aktiviteters indvirkning på miljøet og økono-
misk analyse af vandanvendelsen. Den økonomiske analyse skal således bistå de direktivmæssige krav om et fagligt 
analysegrundlag forud for vandområdeplanerne 2021-2027. 

Afhængigheder og forudsætninger: 
Udarbejdelsen af den økonomiske analyse af vandanvendelsen, er fastsat i § 6 i lov om vandplanlægning og i be-
kendtgørelse om basisanalyser, jf. i øvrigt vandrammedirektivets artikel 5 og bilag 2 og 3.   
 

Afgrænsninger: 
Ved vandanvendelse forstås ifølge § 2, nr. 39, i lov om vandplanlægning ”tjenesteydelser vedrørende vand sammen 
med enhver anden aktivitet som fastsat i henhold til [lovens] kapitel 3, som har væsentlig indvirkning på vands til-
stand”. I forlængelse heraf gennemføres en række yderligere økonomiske analyser i forbindelse med vandplanlæg-
ningen fx af samfundsøkonomisk karakter.  
 
Der har blandt interessenter været ønsker om meget omfattende økonomiske analyser i forbindelse med vandom-
rådeplanerne. Dette projekt skal omfatte en økonomisk analyse af de udvalgte vandanvendelser, under hensyn til 
det datagrundlag, der er tilgængelige for projektet. Analysen forholder sig ikke til nye indsatser, idet disse først 
analyseres økonomisk i forbindelse med indsatsprogrammet i udkast til de kommende vandområdeplaner 2021-
2027 og beslutning om mulige nye indsatser.  
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Som nævnt under baggrund for projektet skal der Jf. vandrammedirektivets bilag 3 foretages en økonomisk analyse, 
som er tilstrækkelig detaljeret til, at der kan foretages et skøn over, hvilken kombination af foranstaltninger, der er 
den mest omkostningseffektive og kan medtages i indsatsprogrammet. Et skøn over omkostningseffektivitet i for-
bindelse med indsatsprogrammet foregår i selvstændige projekter om økonomiske beregninger af det udskudte 
indsatsbehov i vandområdeplanerne 2021-2027 
 

 
Målgruppe og interessenter: 
Projektets primære målgruppe er vandplanlægningsmyndigheden, jf. § 3 i lov om vandplanlægning. Projektet har 
som sekundær målgruppe offentligheden og EU Kommissionen, jf. lovens kapitel 9. 

Grænseflader: 
Kontorerne Analyse og Digitalisering samt Ressourcer og Forsyning i departementet inddrages i arbejdet. Det under-
søges, om der kan indhentes data fra Energistyrelsen og Forsyningssekretariatet.    

3 Organisering 

 Rolle/gruppe Navn og enhed på deltagere 

Projektejer/styregruppeformand: Miljøstyrelsen (MST) 

Projektleder Lidde Bagge Jensen MST (Vandmiljø & Friluftsliv) 

Projektgruppe MST (Vandmiljø & Friluftsliv samt Vandforsyning) og DEP (Vand & Hav) 
Henrik Leth og Mogens B. Kaasgaard 

Styregruppemedlemmer Ikke relevant 

Referencegruppe Ikke relevant 

Slutbrugergruppe Ikke relevant 

Ekstern leverandør IFRO 

4 Tidsplan og ressourcer 

Projektet forventes at kunne gennemføres på ca. 3 måneder, fra der er indgået kontrakt med 
forskningsinstitutionen. 

Tidsplan 

Nr. Fase Startdato Slutdato % af budget 

1 Idéfase 29. oktober 2018 PID 
godkendes af styre-
gruppe. 

15. november 2018 
PID fremsendes til 
IFRO. 

 

2 Analysefase 15. november 2018 
IFRO udarbejder 
analyse med løbende 
kontakt til MST   

15. februar 2019  

3 Anskaffelsesfase  15. februar 2019 
Udkast til analyse 
forelægges MST til 
kommentering 

1. marts 2019  

    3.1 Specificering Ikke relevant   

    3.2 Udbud Ikke relevant   

4 Gennemførelsesfase Ikke relevant   

5 Realiseringsfase Offentliggørelse af 
den økonomiske 
analyse af vandan-
vendelsen 1. marts 
2019 

15. marts 2019. Ca. 300.000kr. 
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5 Revisionshistorik 

Revisionsdato 

 

Version 

 

Ændringer Ændringer markeret? 

 

Forfatter 

     

     

     

6 Bilag 

Økonomisk analyse af vandanvendelsen, IFRO 2014 

- http://mst.dk/media/118755/bilag-3-oekonomisk-analyse-vandplaner-ifro-20-12-2013-final.pdf   
 

Krav til økonomisk analyse ifølge lov om vandplanlægning og bekendtgørelse om basisanalyser 

- Bekendtgørelse af lov om vandplanlægning: 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=186425 
 

- Bekendtgørelse om basisanalyser: 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=181972 

 

CIS Guidance Document no. 1 - Economics and the environment. The implementation chal-
lenge of the Water Framework Directive. 

- https://circabc.europa.eu/sd/a/cffd57cc-8f19-4e39-a79e-

20322bf607e1/Guidance%20No%201%20-%20Economics%20-
%20WATECO%20(WG%202.6).pdf  

 

Vandrammedirektivet 

- https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:5c835afb-2ec6-4577-bdf8-

756d3d694eeb.0007.02/DOC_1&format=PDF 
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