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De økonomiske analyser kan i den forbind-
else hverken med hensyn til tidspunkterne 
for deres gennemførelse eller som bidrag 
til andre analyser løsrives fra de samlede 
aktiviteter, der skal gennemføres for en ef-
fektiv og sammenhængende implementering 
af direktivet. Direktivet kræver således en 
organisation og en integration af informa-
tionssystemer, som går på tværs af den 
praksis, man finder i dag hos vandområdedi-
striktsmyndighederne og for den sags skyld 
også hos de store rådgivervirksomheder. 
Planlægning for overfladevand, grundvand, 
spildevand, naturbeskyttelse, industri og 
landbrug er oftest lagt ud i afdelinger, hvor en 
fælles uddannelsesmæssig baggrund danner 
udgangspunktet for fastlæggelsen af afdelin-
gernes kompetenceområder. Hertil kommer 
så, at økonomiske beregninger og prioriter-
inger ikke sker på tværs af faggrænser. Vand-
rammedirektivet vil kræve integration af data 
og informationer, tværgående planlægning og 
en fælles prioritering af indsatsprogrammer 
på tværs af sektorer.

Integration og lovgivning
Det er imidlertid ikke kun i preamblen og 
direktivets enkelte artikler, at kravet om 
integration er beskrevet. I Bilag VI er der 
opremset 11 direktiver med tilhørende 
foranstaltninger, som skal indarbejdes ved 
udarbejdelsen af de senere indsatsprogram-
mer, og som dermed også skal vurderes ud 
fra kravet om omkostningseffektivitet. I figur 
2 er de væsentligste vandsektordirektiver 
sammenfattet og præsenteret i forhold til de 
reguleringer, som EU-lovgivningen og den 
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De første analyser
De danske vandområdedistriktsmyndigheder 
skal frem til udgangen af 2004 gennemføre 
tre analyser som led i implementeringen af 
Vandrammedirektivet. Analyserne skal om-
fatte de enkelte vandområders karakteristika, 
menneskeskabte aktiviteters indvirken på 
overfladevand og grundvandets tilstand samt 
en økonomisk analyse af vandanvendelsen, 
se figur 1. Det svarer til, at der skal etableres 
en base line-beskrivelse, som skal danne 
udgangspunkt for etableringen af senere ind-
sats- og investeringsprogrammer til sikring 
af mindst god økologisk og kemisk tilstand i 
overfladevand og grundvand over en 15-årig 
periode. Vurderinger af omkostningseffekti-
vitet er således ikke et krav i de forestående 
analyser frem til 2004. Men en forudsætning 
for at disse vurderinger kan foretages, når 
indsatsprogrammerne skal etableres, er, at 
data og andre informationer er forberedt og 
koordineret i forhold hertil, og at det nødven-
dige tværfaglige samarbejde bliver etableret i 
forbindelse med de indledende analyser.

Tværfaglig kompleksitet 
I indledningen til direktivet (preamblen) er 
det overordnede formål og den ånd, som di-
rektivet skal implementeres i, beskrevet. Frit 
oversat skal implementeringen af direktivet 
bidrage til en sammenhængende og bæredyg-
tig vandanvendelse, som skal sikres ved bl.a. at:

• Administrere grundvand og overflade-
vand som en samlet ressource inden for 
afstrømningsoplande

• Behandle vandkvalitet i overfladevand 
og mængden af grundvand som en del af 
samme problemkompleks

• Opretholde kvantiteten af grundvand, 
således at vådområder og andre økosyste-
mer bevares

• Betragte udlederkrav og miljømålsætnin-
ger som en del af samme problemkom-
pleks

• Anvende økonomiske analyser og virke-
midler til udvikling af en effektiv vandad-
ministration.

Figur 1. Igangværende aktiviteter 
frem til 2004 
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tilsvarende danske lovgivning er rettet imod. 
Flere af direktiverne vedrører forsynings-

pligtydelser og dermed forsyningsselskaber. 
Det gælder drikkevandsdirektivet og spilde-
vandsdirektivet, spildevandsslamdirektivet og 
nitratdirektivet m.fl. Kravene til spildevands-
rensning herhjemme er langt mere omfat-
tende end kravene i spildevandsdirektivet, 
som repræsenterer mindste krav, men hvis 
yderligere rensning af spildevand er det mest 
omkostningseffektive for at opnå en kvalitets-
målsætning i en recipient, så kan det fortsat 
være aktuelt at foretage yderligere spilde-
vandsrensning. 

I Vandrammedirektivet gælder det, at mil-
jøkvalitetskravene tilsidesætter eksisterende 
tilladte udlederkrav inden for de tekniske og 
økonomiske rammer, der kan beskrives med 
udgangspunkt i ”den bedst tilgængelige tek-
nologi”. Det samme gælder for indgreb til 
reduktion af diffuse kilder inden for de tekni-
ske og økonomiske rammer, der kan beskri-
ves med udgangspunkt i ”den bedste miljø-
praksis”. 

Fuld omkostningsdækning
Herhjemme er der tradition for, at de tiltag, 
der foretages for at opfylde natur- og vand-
miljømålsætninger, hovedsageligt udføres 
af amterne over amtsskatterne eller stats-

budgettet, mens investeringer i anlæg og 
omkostninger ved drift af anlæg til sikring 
af udlederkrav, forsyningssikkerhed og kvali-
teten af drikkevand hovedsageligt afvikles 
gennem brugerbetaling via forsyningsselska-
ber. Undtagelserne herfra kan være større 
industrivirksomheder og enkeltejendomme i 
det åbne land. 

I Vandrammedirektivet, Bilag III omkring 
økonomisk analyse stilles krav om fuld 
omkostningsdækning ved forsyningspligtydel-
ser. Det er et spørgsmål, hvordan omkostning-
erne til opnåelse af miljøkvalitetskrav og beva-
relse af miljøet skal afvikles fremover, hvis 
man anlægger et integreret syn på forsynings-
pligtydelser som beskrevet i Vandrammedi-
rektivet. Vi har herhjemme i mange år ment, 
at forsyningspligtydelser bliver betalt af for-
brugerne med fuld omkostningsdækning gen-
nem forsyningsselskaberne. Det er spørgs-
målet, om det synspunkt fortsat gælder efter 
Vandrammedirektivets ikrafttræden.

Målsætninger, indgreb og 
omkostningseffektivitet
En analyse af omkostningseffektivitet anven-
des til at vurdere, hvorledes målsætninger 
kan opnås med mindst mulige omkostninger. 
Vurdering af omkostningseffektivitet indgår 
således som grundlag for de indsatsprogram-

Figur 2. Vandrammedirektivet og anden EU-vandlovgivning.

mer, der skal etableres i henhold til artikel 11 
i forhold til de overordnede mål beskrevet 
i artikel 1 og de delmål, der bliver opstillet i 
henhold til artikel 4 og Annex II for 5 typer af 
overfladevand samt grundvand. Men målsæt-
ninger, krav og foranstaltninger i de øvrige 
vanddirektiver, se figur 2, skal ligeledes danne 
udgangspunkt for fastlæggelsen af indgreb i 
indsatsprogrammer baseret på omkostning-
seffektivitet. Spørgsmålet om omkostningsef-
fektivitet er således flersidet og har forskellig 
betydning i de forskellige direktiver og den 
tilsvarende danske lovgivning. I boks 1 er 
nogle af de væsentligste forhold, der skal ta-
ges hensyn til i forbindelse med beregning af 
omkostningseffektivitet, vist /1/.

En analyse af omkostningseffektivitet om-
fatter således både beregninger af omkostnin-
ger vedrørende emissionskontrolforanstalt-
ninger og beregninger af omkostninger 
vedrørende opnåelige miljøkvalitetseffekter. 

I praksis skal effekter af indgreb til opnå-
else af miljøkvalitetsmål modelleres med sim-
ple modeller og vurderes i scenarier. I hvert 
scenarie kvantificeres miljøeffekten af de en-
kelte indgreb og sammenholdes med invest-
eringsomkostningerne. Effekter og omkost-
ninger af de enkelte indgreb sammenholdes i 
en prioritering baseret på omkostningseffek-
tivitet. 

Vandrammedirektiv
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En væsentlig forudsætning for at kunne pri-
oritere indgreb baseret på omkostningseffek-
tivitet er, at en fælles parameter anvendes ved 
kvantificering af miljøeffekter. I vandløb vil 
denne parameter oftest være ilt- eller BOD-
koncentrationen. I søer vil den fælles parame-
ter typisk være fosfor og i overgangsvande og 
kystnære områder kvælstof. Prioriterede lister 
baseret på omkostningseffektivitet skal bereg-
nes særskilt for de enkelte typer af overflade-
vand for at undgå at sammenligne pærer og 
bananer.

En kvantificering af miljøeffekter baseret på 
vandkemi repræsenterer imidlertid kun ét as-
pekt vedrørende miljøkvalitetskrav i Vand-
rammedirektivet. De vandkemiske kvalitetsele-
menter i en recipient er kun et delemne og 
skal kobles med biologiske kvalitetselementer. 
Men ved fastlæggelse af indsatsprogrammer 
baseret på omkostningseffektivitet er de vand-
kemiske parametre bindeleddet mellem be-
lastningsreduktioner, omkostninger og biolo-
giske kvalitetskrav som vist i figur 3. 

I denne fremstilling er der ikke taget still-
ing til f.eks. krav vedrørende tilgængelige 
vandmængder og bæredygtig vandanvendel-
se. Men i scenarier skal disse krav indarbej-
des. F.eks. kunne neddroslingen af vandind-
vindingen i et opland til sikring af en effektiv 
gennemstrømning og udvaskning af fosfor fra 
søer i sommermånederne vise sig at være det 
mest omkostningseffektive scenarie til sikring 
af miljøkvalitetskrav vedrørende bundvegeta-
tionens udbredelse. Omkostningseffektivitet-
en i det scenarie kunne være begrundet med, 
at drikkevandsforsyningen i oplandet blev af-
viklet gennem vand på flasker. Af politiske 
grunde vil det næppe være et relevant scena-
rie, men i Vandrammedirektivet er kravene 
vedrørende tilgængelige vandmængder og en 
bæredygtig vandanvendelse ikke kun indarbe-
jdet af hensyn til forsyningspligtydelser. En 
bæredygtig vandanvendelse indebærer også 
en bæredygtig anvendelse af vand til bevarel-
se af natur og miljø. 

Et væsentligt udestående i forbindelse med 
den kommende udarbejdelse af indsatspro-
grammer baseret på omkostningseffektivitet 
vedrører anvendelsen af standardiserede en-
hedsomkostninger og omkostningsmatricer. 
De skal anvendes ved prisfastsættelsen af for-
skellige typer af indgreb. Sådanne enhedsom-
kostninger eller matricer vedrører f.eks.: 
Hvad koster det at fjerne en kubikmeter sedi-
ment i en sø afhængig af tørstofindhold og 
søens dybde? Hvad koster det at bortskaffe en 
kubikmeter spildevandsslam, afhængig af 
hvor langt der skal køres, og afhængig af om 
det skal udbringes på landbrugsjord, i deponi 
eller forbrændes? Hvad koster en kubikmeter 

Figur 3. Omkostningseffektivitet og kemisk og biologisk tilstand 

overfladevand, der skal anvendes til drikke-
vand afhængig af vandkvaliteten og afstand til 
recipienten? Mange lignende eksempler kun-
ne nævnes. Sådanne oplysninger om enhed-
somkostninger er centrale ved beregning af 
omkostningseffektivitet og skal være umiddel-
bart tilgængelige i et standardiseret format, for 
at der kan foretages en effektiv planlægning i et 
helt afstrømningsopland (se fig. 3 og 4).

I figur 3 er der lavet en principskitse til be-
skrivelse af, hvorledes omkostningseffektivitet 
kan anvendes til fastlæggelse af aktiviteter i et 
indsatsprogram til reetablering af sigtdybden 
eller bundvegetationen i en sø ud fra sædvan-
ligvis velkendte relationer mellem fosforkon-
centrationen og sigtdybdeberegninger.Graf 1 
repræsenterer et indsatsprogram bestående 
af 6 mulige indgreb. De 6 indgreb er indled-
ningsvis prioriteret på baggrund af omkost-
ningseffektivitet. Prioriteringen er foretaget 
ud fra de modellerede effekter, hvert enkelt 
indgreb kan forventes at få med hensyn til 
reduktion af fosforkoncentrationen i søen 
sammenholdt med de omkostninger, der er 
forbundet med gennemførelsen af de enkelte 
indgreb. De 6 prioriterede indgreb, der er be-
skrevet i scenariet, kunne være: 
1. Etablering af et biologisk renseanlæg med 

N- og P-fjernelse på svinefarme i oplandet. 
2. Etablering af renseanlæg på enkeltejen-

domme i oplandet. 
3. Neddrosling af vandindvinding i oplandet 

og etablering af vandforsyning i nærlig-
gende opland til sikring af udvaskning af 
fosfor fra søen i sommermånederne. 

4. Sedimentfjernelse. 

5. Omlægning af afløb fra eksisterende rense-
anlæg i oplandet. 

6. Recirkulation og kulfiltrering af søvand. 
Graf 2 afspejler omkostningseffektiviteten i 

investeringen og viser den aftagende effekt af 
de enkelte indgreb med hensyn til den op-
nåelige reduktion af fosforkoncentrationen i 
søen.

Graf 3 repræsenterer den kemiske tilstand 
efter en successiv gennemførelse af de 6 ind-
greb.

Graf 4 kunne repræsentere den biologiske 
tilstand efter en successiv gennemførelse af 
de 6 indgreb i det omfang, der kan etableres 
klare relationer mellem den kemiske tilstand 
og de biologiske målsætninger, der er op-
stillet for søen.

Det fremgår umiddelbart, hvilke indgreb 
der er de mest omkostningseffektive, og som 
derfor skal etableres først. Det kan ligeledes 
aflæses, hvilke investeringer der skal fore-
tages, afhængig af hvilke tilstandskrav der 
bliver opstillet.

IT og dataudveksling
Ved prioritering af indgreb i indsatsprogram-
mer til opnåelse af miljøkvalitetsmål baseret 
på omkostningseffektivitet (environmental 
efficiency) vil det være nødvendigt at kom-
binere informationer på tværs af faglige og 
administrative skel. Med det formål skal der 
etableres sammenhængende systemer af 
simple modeller, /4/, omkostningsmatricer 
og prioriteringsmoduler, som frit skal kunne 
trække på åbne GIS-baserede databasesyste-
mer fra mange fagområder /2, 3/. Århus Kon-
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ventionens krav vedrørende offentlighedens 
adgang til informationer og offentlighedens 
adgang til deltagelse i beslutningsprocesser 
er ligeledes beskrevet i direktivet og optaget 
i dansk lovgivning. Det er forhold, der tages 
hensyn til, når valget af IT-teknologi og åben-
hed i informationssystemerne bliver fastlagt, /
2/. I den forbindelse bliver den igangværende 
diskussion i amterne og Miljøstyrelsen om 
etableringen af en Vandportal – og bredden 
af den – samt en fælles IT-strategi afgørende 
for en langsigtet implementering af Vandram-
medirektivet, se også boks 2. 

Omkostningseffektivitet og 
investeringsplanlægning
Med en succesfuld koordinering af fagkompe-
tencer, integration af IT-systemer og åbenhed 
i datasystemer vil resultatet af Vandrammedi-
rektivets krav om planlægning af indsatspro-
grammer baseret på omkostningseffektivitet 
kunne præsenteres som vist i figur 4. Det 
viste eksempel refererer til planlægningen 
af indsatsprogrammer i den tjekkiske vand-
sektor som led i Tjekkiets forberedelser 
til optagelse i EU /1, 5/. Til brug ved plan-
lægningen blev der udviklet et integreret 
beslutningssystem bestående af vandkvalitets-
modeller, omkostningsmatricer, økonomiske 
modeller, faciliteter til generering af scenarier 
til fastlæggelse af miljøkvalitetskrav, indsats-
programmer og finansieringsmuligheder, 
således som det er beskrevet i denne artikel. 
Målet var at foretage økonomiske konsekven-
sberegninger i forbindelse med en fremtidig 
implementering af Vandrammedirektivet og 
de direktiver, der er rettet mod forsynings-
pligtydelser. 

Det investeringscenarie, der er præsenteret 

Figur 4. Indsatsprogrammer og investeringsplanlægning 

i fig. 4, omhandler ca. 400 lovmæssige investe-
ringskrav i vandsektoren. Omtrent 75% af alle 
delmål kunne nås inden for en femtedel af de 
samlede vandsektorinvesteringer, som kunne 
beregnes til 25-30 milliarder DKK, afhængig af 
hvorledes målsætningsscenarierne blev fast-
lagt. Omkostningerne blev fordelt over 5 inve-
steringsperioder, som med hensyn til tid blev 
fastlagt ud fra politiske kriterier vedrørende 
landets og indbyggernes betalingsevne. Alle 
beregninger blev foretaget i et integreret GIS, 
hvor alle investeringer kunne fastlægges i pri-
oriteret rækkefølge med hensyn til tid og sted 
og baseret på analyser af omkostningseffektiv-
itet, som Vandrammedirektivet foreskriver, /5/. 
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