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Forord 
Dansk Vand- og Spildevandsforening, DANVA, har igennem mange år fulgt tilblivelsen af 
Vandrammedirektivet. Foreningen har haft mulighed for at være med fra ”undfangelsen” i EU og 
følge processen meget tæt på EU-niveau - og naturligvis så tæt som muligt på det nationale 
niveau.  
 
Foreningen oprettede i 2003 et Vandrammedirektivudvalg med medlemmer, som har særlig 
viden inden for forskellige dele af vandområdet og dets administration. Det er således også 
dette udvalgs medlemmer, som arbejder med implementeringen i de førnævnte forskellige fora. 
 
DANVA´s tværgående udvalg vedrørende Vandrammedirektivet består af: 
 
Gyrite Brandt, formand     Københavns Energi A/S 
Allan Bruus                                            Odense Vandselskab A/S 
Peter Madsen                                         Esbjerg Kommune 
Inge Halkjær Jensen                                 Århus Kommune Vand og Spildevand 
Helle Katrine Andersen                           DANVA 
Jens Plesner                                             DANVA 
Claus Vangsgård                                      DANVA 
Susanne Vangsgård, sekretær                  DANVA 
 
Vandrammedirektivets Idéfase er en dansk opfindelse og en del af processen med involvering 
af interessenter. Idéfasen løber fra den 22. juni 2007 til den 22. december 2007. Flere 
problemstillinger og løsninger på disse vil blive præsenteret af de regionale statslige 
miljøcentre, og det er derfor vigtigt, at forsyningerne er opmærksomme på de problemstillinger, 
der kan være, både med hensyn til vandindvinding til drikkevandsformål samt 
spildevandudledninger, og hvilket løsninger på disse problemer, der lægges op til fra 
miljøcentrenes side. 
 
Formålet med Idéfasen er at give forsyninger og kommuner mulighed for at bidrage tidligt i 
statens udarbejdelse af indsatsprogrammer og vandplaner, som er to hjørnesten i 
Miljømålsloven. I og med at Idéfasen ligger tidligt i forhold til udarbejdelsen af 
indsatsprogrammer og vandplaner, giver den en unik mulighed for forsyninger og kommuner til 
at få indflydelse. 
 
Det er vores håb, at vejledningen kan være mere end en inspirationskilde til det kommende 
arbejde med Vandrammedirektivet og Miljømålsloven. Forhåbentligt vil læseren finde nogle 
konkrete og praktisk relevante anbefalinger og oplysninger, der vil få læseren til at føle sig 
bedre klædt på i det pionerarbejde, vi alle er en del af. 
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Læsevejledning 

Efter et kort afsnit om Idéfasens formål og perspektiv følger to kapitler, der beskriver 
henholdsvis Miljømålsloven samt den basisanalyse af vandanvendelsen, der er blevet 
gennemført i to tempi af de nedlagte amter. 
 
Vejledningens primære del er to detaljerede gennemgange af fokusområder for vandforsyning 
og spildevand. Sidst men ikke mindst gennemgås finansieringen af de tiltag, der skal til for at 
opnå miljømålene. I hvert kapitel er hovedbudskaberne fremhævet i en boks. 
 
Vejledningen er bygget op, så hvert kapitel kan læses selvstændigt. Det betyder, at der kan 
forekomme nogle gentagelser fra det ene kapitel til det andet, men det har været nødvendigt for 
at få det enkelte kapitel til at hænge sammen. 
 
Der skal også gøres opmærksom på, at detaljeringsgraden varierer. Dette afspejler typisk 
karakteren af de bagvedliggende kilder – og hermed at nogle problemfelter er mere belyst end 
andre. 
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Resumé 
Resuméet er opdelt i del a), der opsummerer indholdet af vejledningen, og del b), som viser 
eksempler på idé input til staten fra forsyninger og kommuner. 

a) Vejledningens indhold 

Det følgende er essensen af vejledningen opdelt i underafsnit svarende til vejledningens 
hovedafsnit. 

Idéfasens formål og perspektiv 

Idéfasen skal give forsyninger og kommuner mulighed for at bidrage tidligt i statens 
udarbejdelse af indsatsprogrammer og vandplaner, som er to hjørnesten i Miljømålsloven. I og 
med at Idéfasen ligger tidligt i forhold til udarbejdelsen af indsatsprogrammer og vandplaner, er 
den en unik indflydelsesmulighed for forsyninger og kommuner. 
 
For at opnå størst mulig indflydelse på statens arbejde er det oplagt, at forsyninger og 
kommuner går i dialog om idéinput til staten. Det kan også lette det fremtidige samarbejde og 
virke forebyggende på interessekonflikter. 
 
Idéfasen starter d. 22. juni 2007 og varer 6 måneder frem til d. 22. december 2007. 

Miljømålsloven og Vandrammedirektivet 

Idéfasen er en del af Miljømålsloven, som er den danske lov, der implementerer EU’s 
Vandrammedirektiv. Vandrammedirektivet indeholder en del bestemmelser for inddragelse af 
offentligheden, men Idéfasen er et ekstra dansk tiltag, der er kommet med i Miljømålsloven. 
Denne lovs § 27 er Idéfasens formelle grundlag. 
 
På EU niveau laves der en sammenligning (såkaldt interkalibrering) af vandforekomster i 
forskellige medlemslande. Sammenligningen skal munde ud i en fælles målestok på EU niveau 
for tilstanden i vandforekomster, der kan bruges af alle medlemslande til at vurdere tilstande af 
vandforekomster i forhold til miljømålene. Det forventes, at resultaterne af denne proces bliver 
tilgængelige for den danske offentlighed i foråret 2008. Konsekvensen er, at forsyninger og 
kommuner ikke kender til denne fælles målestok for tilstanden i vandforekomster under 
Idéfasen. 

Basisanalysen 

Basisanalysen udgør grundlaget for kommunernes og forsyningernes indspil til Idéfasen, og det 
kan anbefales at studere den nøje med henblik på at påvirke den videre proces mod 
udarbejdelse af vandplaner og indsatsprogrammer. 
 
Forsyninger og kommuner skal være særligt opmærksomme på de vandområder, der af 
amterne i basisanalyserne er udpegede som kunstige eller stærkt modificerede, særligt da der 
kan være stor variation i de kriterier, der er lagt til grund for udpegningen.  
 
Desuden er der i amternes udpegning af grundvandsforekomster meget stor variation i 
datagrundlag og detaljeringsgrad imellem de forskellige vanddistriktsområder, hvilket også 
afspejles i risikoanalyserne. Risikoanalyserne er vurderinger af risikoen for, at de enkelte 
vandforekomster ikke kan opfylde miljømålene i 2015 på grundlag af de i dag tilgængelige data 
om vandforekomsterne. 
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Variationen mellem amternes risikoanalyser er vigtig for de enkelte kommuner og forsyninger at 
holde sig for øje, når der skal udarbejdes forslag til Idéfasen. Dette er særligt relevant, hvor 
kommunesammenlægninger er sket på tværs af amtsgrænser. Variationen er også relevant, 
fordi det som nævnt under pkt. 1 om Miljømålsloven og Vandrammedirektivet ikke vides, 
hvordan den fælles EU-målestok for vandforekomsternes tilstande kommer til at se ud. 
 
Det anbefales, at kommuner og forsyninger nøje gransker risikoanalysen indenfor eget 
vandområdedistrikt med henblik på at identificere fokusområder og komme med relevant indspil 
via Idéfasen til de foranstaltninger, der skal iværksættes. 

Den økonomiske analyse af vandanvendelsen 

Den økonomiske analyse er en del af basisanalysen og nævnes i § 6, stk. 3 i Miljømålsloven. 
Loven nævner kun den økonomiske analyse men beskriver ikke, hvad den skal indeholde. 
Miljøstyrelsen har lavet et notat om den økonomiske analyse, der findes på styrelsens 
hjemmeside. 
 
Det væsentligste element i den økonomiske analyse er at få omkostningseffektivitet integreret i 
indsatsprogrammer og vandplaner. Resultaterne af analysen vil få stor betydning for den 
statslige udformning af indsatsprogrammer og vandplaner. 
 
Da det er staten som vanddistriktsmyndighed, der er tillagt kompetencen til at udarbejde den 
økonomiske analyse, er Idéfasen en oplagt lejlighed for forsyninger og kommuner til at komme 
med ideer og forslag til den økonomiske analyse. Det er i den forbindelse en mulighed at foreslå 
omkostningseffektive tiltag, som også kan ligge i andre sektorer end vandsektoren. 
 
På det lokale niveau vil den økonomiske analyse også have stor betydning i forhold til, hvordan 
de kommunale handleplaner laves; disse skal være færdige i 2010. Kommuner og forsyninger 
kan på det lokale plan få god nytte af de statslige økonomiske analyser, der ligger til grund for 
indsatsprogrammer og vandplaner. 

Idéfasen og fokusområder for vandforsyning 

Hovedafsnittet om fokusområder for vandforsyning beskriver følgende emner i viste rækkefølge: 
 

• Grundvandsressourcens størrelse,  
• udnyttelse og samspil med det øvrige vandmiljø,  
• kvalitetsproblemer for grundvand,  
• planlægning og forebyggelse,  
• miljøøkonomi,  
• udfordringer for planlægningen  
• eksempler på mulige input fra vandforsyninger til Idéfasen. 

 
Grundvandsressourcens størrelse, udnyttelse og samspil med det øvrige vandmiljø er et emne 
af en så faktuel og almen kendt karakter, at dette emne ikke behandles yderligere i dette 
resumé. 
 
Dansk vandforsyning har en lang række problemer med kvaliteten af grundvandet, og mere end 
1000 boringer er lukket på grund af dette. Pesticider udgør i dag den største trussel mod 
grundvandskvaliteten og truslen kommer fra såvel landbrugets anvendelse som fra andre 
sektorers anvendelse herunder privat anvendelse i haver og på gårdspladser.  
 
Pesticider reguleres på nuværende tidspunkt ikke efter Vandforsyningsloven, hvorfor de bør 
tænkes ind i vandplanen. Det samme gør sig gældende for dele af nitratforureningen, mens 
andre dele af denne forurening formentlig vil kunne blive varetaget gennem indsatsplanlægning 
efter vandforsyningsloven. 
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Hvor amternes recipientkvalitetsplaner ikke var bindende for kommunerne, så bliver målene i 
vandplanen og indsatsprogrammerne bindende. Der er derfor ekstra god grund for 
vandforsyningerne og kommunerne til at være opmærksomme i udarbejdelsesfasen for 
indsatsprogrammer og vandplaner, da disse får stor betydning for indholdet af de kommunale 
handleplaner og dermed for initiativerne i indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse samt 
vandforsyningsplaner. 
 
Dette stiller krav om etablering af et lokalt datagrundlag og om specialiseret faglig viden på et 
meget bredt felt for kommuner og forsyninger, f.eks. med hensyn til viden om recipientkvalitet 
og den effekt som den fysiske tilstand, grundvandsindvinding samt landbrugets dræning kan 
have. Endvidere vil der være behov for kommunalt samarbejde og en politisk koordinering i det 
samlede vandopland. Internt i kommunerne vil der være behov for samarbejde mellem 
forsyninger og kommunale myndigheder. 
 
Det er kommunernes opgave at sikre, at de forskellige planer ikke modsiger hinanden. De 
kommunale planer på vandområdet skal være i overensstemmelse med kommunernes planer 
på andre områder. I nogle tilfælde skal planer på andre områder indordne sig under 
bestemmelserne på vandområdet og i andre tilfælde skal bestemmelserne på vandområdet 
indordne sig under planer på andre områder. I den udstrækning der måtte være 
uoverensstemmelser skal planerne ændres, så overensstemmelse opnås. 
 
Det er endvidere en god idé at sikre, at forventninger til effekten af klimaændringer og 
konsekvenser af Grundvandsdirektivet tages i betragtning, både i vandplanerne, men i lige så 
høj grad i de andre planændringer, der kan blive resultatet af Idéfasen. 
 
Der bør være opmærksomhed omkring det forhold, at bestemmelser i nogle eksisterende love 
med betydning for vandområdet kan virke hindrende i forhold til implementeringen af 
vandplaner, indsatsprogrammer og kommunale handleplaner. En årsag hertil kan være, at disse 
love i varierende grad er blevet justeret i forhold til den ændrede retstilstand, der er kommet 
med Miljømålsloven. Eksempler på sådanne love kan være vandløbsloven, 
vandforsyningsloven og naturbeskyttelsesloven. 
 
På det politiske niveau kan det anbefales, at kommunerne på et tidligt tidspunkt får synliggjort 
de rammer og den økonomi, der er forbundet med realisering af Vandrammedirektivet. På den 
baggrund kan der eventuelt opstilles en politisk vision for kommunens arbejde på vand- og 
naturområdet. 
 
Med Miljømålsloven bliver de økonomiske aspekter af såvel vandforsyning som 
vand(miljø)forvaltning mere fremtrædende, end de har været før, især princippet om 
omkostningseffektivitet. Valg af virkemidler, der sikrer mest miljø for pengene, kræver 
inddragelse af viden om såvel effekter som omkostninger ved alle virkemidler.  
 
Den nuværende viden tyder på, at det er billigere at sikre god miljøtilstand i vandløb ved 
virkemidler, der giver øget sommervandføring og ved initiativer rettet mod de fysiske forhold i 
vandløbet end ved virkemidler rettet mod kemiske parametre. Ved virkemidler rettet mod 
grundvand, søer og kystnære farvande vil det oftest være nødvendigt at inddrage 
arealanvendelsen i oplandet. 
 
Miljømålslovens vandplaner og indsatsprogrammer skal sikre gode forhold i vandmiljøet og er 
derfor som udgangspunkt i tråd med vandforsyningernes grundlæggende interesser. Dette 
være sagt, er det dog vigtigt, at vandforsyningerne forholder sig konkret til egne udfordringer i 
fremtiden og gør sig klart, hvor deres interesser kan komme i konflikt med vandplaner og 
indsatsprogrammer. 
 
Idéfasen er en god anledning til at se fremad, og gå i dialog om at sikre gode rammer for 
indvindingen langt ud i fremtiden. Kapitel 3 har opridset mange mulige interessekonflikter. Den 
enkelte vandforsyning må vurdere hvilke - om nogen - der er aktuel for den. 
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Afslutningsvis gives der eksempler på, hvordan tre fiktive vandværker kunne tænkes at  bidrage 
til Idéfasen i forbindelse med de potentielle påvirkninger, værkernes kildefelter måtte have på 
opfyldelse af miljømål. 

Idéfasen og fokusområder for spildevand 

Hovedafsnittet om fokusområder for spildevand beskriver følgende emner i viste rækkefølge: 
 

• Planlægning,  
• udledninger opdelt på kilder,  
• fysiske forhold i vandløb/recipienter,  
• håndtering af regnvand,  
• mulige redskaber til tilstandsforbedringer i recipienter  
• miljøøkonomiske overvejelser.  

 
Afsnittet rundes af med et eksempel på kombinationer af tiltag til forbedring af tilstanden i en 
recipient. 
 
En væsentlig ændring i forhold til planlægningen er i relation til Planloven. Hvor amternes 
recipientkvalitetsplaner ikke var bindende for kommunerne, så bliver målene i vandplanen og 
indsatsprogrammerne bindende. Der er derfor ekstra god grund for kloakforsyningerne og 
kommunerne til at være opmærksomme i Idéfasen forud for udarbejdelse af vandplanerne, da 
de får stor betydning for indholdet af de kommunale handleplaner og dermed for initiativerne i 
spildevandsplanerne 
 
Dette stiller krav om etablering af et lokalt datagrundlag og om specialiseret faglig viden på et 
meget bredt felt for kommuner og forsyninger f.eks. med hensyn til viden om recipientkvalitet og 
den effekt, som den fysiske tilstand og udledninger fra diffuse kilder og punktkilder kan have. 
Endvidere vil der være behov for kommunalt samarbejde og en politisk koordinering i det 
samlede vandopland. Internt i kommunerne vil der være behov for samarbejde mellem 
forsyninger og kommunale myndigheder. 
 
På det overordnede politiske niveau kan det anbefales, at kommunerne på et tidligt tidspunkt får 
synliggjort de rammer og den økonomi, der er forbundet med realisering af 
Vandrammedirektivet. På den baggrund kan der eventuelt opstilles en politisk vision for 
kommunens arbejde på vand- og naturområdet. 
 
Som et af flere konkrete tiltag til ovennævnte synliggørelse anbefales det kommunerne at 
indarbejde en kommunal funktionspraksis (se Skrift 27, Spildevandskomitéen 2005) i deres 
respektive spildevandsplaner, hvor kommunens serviceniveau for kloakforsyningernes 
afløbssystemer er angivet og hvor der tages stilling til mulige klimaeffekter. 
 
Det er vigtigt at indtænke effekter af klimaændringer allerede på stadiet før de detaljerede 
spildevandsplaner udarbejdes, og det vil således være væsentligt også at inddrage dette 
element i Idéfasen, hvor kommunen og kloakforsyningen samtidig bør forholde sig til 
betydningen af mere ekstrem regn for vandkvaliteten i vandområderne. 
 
Selv om kommunernes første lovmæssige forpligtelse i forhold til det nye Badevandsdirektiv 
først ligger i maj 2008, er det vigtigt allerede i 2007 at indtænke nationale badevandskrav og 
eventuelt lokalpolitisk fastsatte badevandskrav til vandområder, når kommunen og 
forsyningerne skal udarbejde indspil til Idéfasen og i den forbindelse foretage en vurdering af 
hvilke tiltag, der skal iværksættes for at begge direktiver efterleves. 
 
Miljøstyrelsens opgørelser over udledninger af spildevand sammenholdt med de 
belastningsopgørelser, som fremgår af basisanalyserne, peger på, at indsatsen i forhold til 
spildevand primært skal lægges i forhold til de regnbetingede udledninger og den spredte 
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bebyggelse. Undersøgelser viser dog, at der også er et reduktionspotentiale i forhold til 
renseanlæg, især optimering og bedre styring af eksisterende renseanlæg. 
 
Hvad angår indsatsen i forhold til den spredte bebyggelse, skal der tages hensyn til den 
allerede planlagte indsats, som fremgår af gældende regionplan for spildevandsafledning i det 
åbne land 
 
For de miljøfremmede stoffers vedkommende eksisterer der typisk ikke en viden, som er 
detaljeret nok til at vurdere forholdene omkring de enkelte udløb. Akkumulering af stoffer i sø- 
og havsediment samt i dyr og planter er flere steder årsag til, at miljømålene ikke vil kunne 
overholdes i 2015.  
Angående recipienternes fysiske forhold er det primært vandløb, der er interessante. 
Vanddistrikterne har i basisanalysens risikoanalyse medtaget mange flere kilometer vandløb, 
end de hidtil har undersøgt. Dette betyder, at tilstanden af disse vandløb er ukendt og ifølge 
kriterierne for gennemførelsen af basisanalysens risikoanalyse (omtalt i afsnit 2) skal de derfor 
placeres i kategorien ”i risiko for ikke at kunne opfylde målsætningen i 2015”. En del af disse 
vandløb er i øvrigt rørlagte og kan derfor naturligvis ikke opfylde målsætningen.  
 
Forekomsten af spærringer i vandløbene kan også medvirke til, at graden af forventet 
målopfyldelse bliver mindre. En spærring, som ligger langt nedstrøms i et vandløb, forhindrer 
målopfyldelse på samtlige af de ovenfor beliggende strækninger. Kommunerne skal her være 
opmærksomme på, at der er benyttet forskellige kriterier fra det ene vanddistrikt til det andet i 
forbindelse med udarbejdelse af basisanalysernes risikoanalyse. 
 
De regnbetingede udledninger er en ud af flere faktorer, der kan være årsag til, at 
vandløbskvaliteten ikke overholder målsætningen. Betydningen af regnbetingede udledninger 
kan ikke skelnes fra øvrige udledninger og påvirkninger ved anvendelse af DVFI, som måler på 
den samlede effekt i vandløbet. Det er derfor væsentligt, at der skabes nogle ensartede 
retningslinier for fastsættelsen af krav, som er relateret til effekten i vandområdet, og at der sker 
en udvælgelse af nogle egnede indikatorer til vurdering af effekten i vandområdet specifikt i 
forhold til regnbetingede udledninger. 
 
Angående mulighederne for at forbedre tilstanden generelt i en recipient/vandområde er det 
vigtigt at være opmærksom på, om alle påvirkninger er medtaget for det konkrete vandområde, 
vurdere om påvirkningerne er korrekt skønnede – og sikre sig, at det er de rigtige og mest 
effektive tiltag, der tages i brug. Netop her spiller kendskab til lokalområdet en stor rolle. I den 
forbindelse vil kloakforsyningerne som lokale aktører besidde værdifuld viden. 
 
Det er samtidig vigtigt at undersøge, om det er muligt at kombinere tiltag, så de ud over at sikre 
en stofreduktion eller en anden effekt også bidrager med en forøgelse af ”herlighedsværdien” 
lokalt i området. Der kan være mulighed for at opnå synergigevinster. 
 
Økonomiske overvejelser i Idéfasen set i relation til fokusområder for spildevand, vil primært 
bestå i at sikre, at det er de mest omkostningseffektive tiltag der indgår i indsatsprogrammerne. 
Det skal påpeges, at nogle af de tiltag, der allerede planlagt i Regionplanregi – specielt 
punktkildeindgreb (ex. regnbetingede udløb) er meget lidt omkostningseffektive.  
 
Når et indgreb skal vurderes, er det vigtigt at forholde sig til potentialet; dvs. hvor meget det 
pågældende indgreb totalt set kan nedsætte stofbelastningen til et vandområde. 
 
Det er også vigtigt lokalt set at påpege de økonomiske konsekvenser ved gennemførelsen af 
vandplanerne herunder muligheder for alternative tiltag. Samtidig er det væsentligt at vurdere, 
hvilken effekt et givet tiltag vil have på den fremtidige driftsøkonomi. 
 
Afslutningsvis gives der i dette hovedafsnit to eksempler fra virkeligheden på, hvorledes 
kombinationer af forskellige tiltag, der involverer forskellige aktører og finansieringskilder, kan 
forbedre tilstanden i to søer/recipienter. 
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Finansiering 

Implementeringen af Miljømålsloven kommer til at koste milliarder af kroner. Derfor er 
spørgsmålet om finansiering interessant. Hvilke samfundsaktører skal betale hvor meget? 
 
Miljømålsloven siger intet om selve finansieringsspørgsmålet. Det betyder, at den politiske 
beslutningsproces – hvori Idéfasen er et element - bliver afgørende for hvorledes 
implementeringen af Miljømålsloven finansieres. 
 
Uanset hvilke aktører, der kommer til at finansiere et givent tiltag, skal det tilstræbes, at 
tiltagene bliver så omkostningseffektive som mulige (se afsnit 2.5). 

b) Overblik over mulige indsatsforslag og respons herpå 

Nedenfor er det forsøgt at give eksempler på indsatser, der kunne tænkes at blive foreslået fra 
statens side i høringsmaterialet til Idéfasen samt forslag til forsyningernes høringssvar i 
tabelform. Tabellen skal også give et indtryk af den helhedsorienterede tilgang til vandområdet, 
som præger Miljømålsloven. I forlængelse heraf omfatter tabellen både indsatser, der er 
specifikke for forsyningerne og indsatser, der skal ydes af andre aktører. Det vil være relevant 
for forsyningerne også at forholde sig til sidstnævnte. 
 

 Statens forslag til indsats forud for 
vandplanens tilvejebringelse 

Eksempler på forsyningernes høringssvar i Idéfasen 
 

N
g

eddrosling af indvinding på en 
iven kildeplads 

Henvise til begrænset rummelighed inden for ”Områder med 
Særlige Drikkevandsinteresser”, samt eventuelle resultater 
af kortlægning og indsatsplaner 
 

Indsats vandforsyning 

Flytning/Sløjfning af en given 
kildeplads 

Gøre gældende, at drikkevandsindvinding ikke kan undgås, 
men højest flyttes. 
 
Kræve at staten kan angive realistiske omkostninger ved 
flytning/spredning/neddrosling af udvalgte kildepladser 
 

Øget spildevandsrensning Henvise til beregninger, der tyder på, at tiltag til kvælstof- og 
fosfor-reduktion ved øgede kvalitative såvel som kvantitative 
krav til kloakforsyningen er i den dyre ende i forhold til de 
fleste andre mulige tiltag. 
 

Etablering af nye rensningsanlæg Se på andre aktørers bidrag til recipienterne: landbruget, 
spredt bebyggelse, virksomheder med egen udledning mv. 
Gøre gældende at driftsudgifterne vil blive forøgede 
 

Indsats kloakforsyning 

Regnbetingede udledninger Sikre anvendelse af lokale løsninger til håndtering af 
regnvand 
 
Tilstræbe separation af regn- og spildevand og derved at 
reducere mængderne af vand til rensningsanlæggene f.eks. 
ved etablering af regnvandsbassiner 
 
Være opmærksom på omkostningseffektiviteten af tiltagene 
 
Tilstræbe at vælge løsninger, der medfører minimale 
driftsomkostninger 
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Spredt bebyggelse Sikre forbedret rensning ved: 
• Individuel rensning i henhold til Miljøstyrelsens 

vejledninger, typegodkendelser m.m. 
• Fælles, private løsninger 
• Tryksat kloakering  
 
Ved løsningsvalg skal der tages hensyn til såvel 
anlægsøkonomi vandforsyningsinteresser, fremtidig 
forsyningssikkerhed samt minimale driftsudgifter 
Regulering af udledning/påvirkning gennem kontrol af stoffer 
ved kilden, herunder central produktregulering og øget 
bevisthed blandt forbrugere vedrørende anvendelse af 
produkter 
 

Virksomheder med egen udledning Understrege at miljøfremmede stoffer i spildevand bør 
undgås eller minimeres ved kilden for at sikre høj kvalitet og 
sikkerhed ved transport og rensning af spildevand 
 
Sikre BAT (“best available technology”) 
 

Dambrug Regulere udledning 
 

Havbrug Regulere udledning 
 

Indsats andre aktører 

Landbrug Udtage arealer til  
• Vådområder 
• Lavvandede søer 
• Grønne korridorer langs vandløb/ådale 
• Udlægning af randzoner v/ udsatte recipientsystemer 
 
Begrænsning af luftbåren forurening 
 

N
-
 
 
 
 
 
 
-

aturbidrag 
 arealafstrømning 

 atmosfære 

• Udtage arealer til vådområder 
• Pesticider 
• Udtage arealer til randzoner 
• Skovrejsning 
• Ændrede dyrkningsformer 
• Optimering af gødningsanvendelse 
• Reduceret husdyrproduktion 
 

D
•

•

årlige fysiske forhold i vandløb 
 hårdhændet vandløbs-

vedligeholdelse 
 spærringer 
• vandløbsudretning 

 
• Ændret vedligeholdelse 
• Fjernelse af spærringer 
• Genslyngning af vandløb 
 

Ø
vrige indsats fordelt efter problem

type  

Erosion i vandløb 
• bassinudløb  
• uforsinkede udløb 
• andet, f.eks. drænudløb 
 

 
Sikre korrekt udformede bassiner/udløb 
Sikre forsinkelse af udløb 
 
 

Tabel 1: Vandplanens evt. forslag til indsats og de emner, som bør huskes i forbindelse med responsen herpå. 
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Idéfasens formål og perspektiv 
Som følge af Kommunalreformen og de forudgående politiske aftaler har vi nu fået en såkaldt 
Idéfase. Formålet med en høring forud for tilblivelsen af den statslige vandplan er, at 
myndigheder, borgere og organisationer kan komme med forslag så tidligt som muligt i den 
store planlægningsproces. Idéfasen findes så vidt vides ikke i andre EU lande omkring 
implementeringen af direktivet og er således en dansk opfindelse. 
 
I forbindelse med at Miljøministeren i juni 2007 affyrer startskuddet til Idéfasen, udsender staten 
resuméet af basisanalysen, arbejdsprogram med tidsplan og udkast til oversigt over de 
væsentlige vandforvaltningsmæssige opgaver, som skal løses, se Miljømålslovens § 27 a. 
 
Der er ikke i Miljømålsloven angivet noget særligt om forståelsen af begrebet ”oversigt over de 
væsentlige vandforvaltningsmæssige opgaver, som skal løses”. Et begreb som vi møder første 
gang i lovens § 5 stk. 1 nr. 3. I lovbemærkningerne (L 15) kan vi dog læse, at oversigten skal 
identificere de vandforekomster, hvor der er særligt behov for indsats.  Det vil sige, at fokus er 
på de vandforekomster, som i basisanalysen er vurderet til ikke at kunne opfylde de fastsatte 
miljømål – og de kilder, som er årsag hertil.  
 
En høringsfrist på mindst 6 måneder er fornuftig, når der skal tages hensyn til, at der skal 
analyseres og vurderes på bl.a. det baggrundsmateriale, vanddistriktsmyndigheden udsender. 
Dertil kommer, at det kan være tidskrævende for en myndighed eller en organisation at opnå en 
intern godkendelse af høringssvar i deres respektive systemer. 
 
Idéfasen giver en unik mulighed for forsyningerne og kommunerne til at bidrage til statens 
planlægning på et tidspunkt, hvor planlægningen er i sin absolutte vorden. Den samtidige 
udsendelse af relevant baggrundsmateriale giver alle et godt afsæt til at lave kvalificerede 
bidrag. 
 
En tidlig involvering er afgørende, da de krav, der udmøntes i regi af Miljømålsloven og 
vandplanerne vil være tidsmæssigt bindende for kommuner og forsyninger. Dette er er en 
afgørende ændring i forhold til de nuværende regionplaner og vandkvalitetsplaner, hvor 
tidsfristerne kan betragtes som vejledende. De endelige tids- og økonomiplaner, har 
kommunerne således tidligere selv kunnet vedtage via sektorplanerne (vand- og 
spildevandsplaner)  
 
Det er klart, at jo mere forsyningernes og kommunernes forslag er gennembearbejdede og 
konkrete, jo større er sandsynligheden for, at de vinder gehør hos staten. Det er centralt for 
forsyningerne, at de er konstruktive og bevidste om de mulige tiltag, som andre aktører kunne 
forestille sig, forsyningerne finansierede. Forsyningerne har forpligtigelser i forhold til deres 
forbrugere. Disse er ikke nødvendigvis sammenfaldende med kommunens borgere. Desuden 
skal forsyningerne sørge for så vidt muligt at opnå optimale driftsbetingelser. Der er i 
lovgivningen med relation til dels vandforsynings- dels kloakforsyningsområder tydeliggjort, 
hvad forbrugernes bidrag må anvendes til1. 

                                                      
 
 
 
1 DANVA 2007, s. 9ff 
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Hovedbudskaber  
Idéfasen giver en unik mulighed for forsyningerne og kommunerne til at bidrage til 
statens planlægning på et tidspunkt, hvor planlægningen er i sin absolutte vorden. 
 
Jo mere forsyningernes og kommunernes forslag er gennembearbejdede og konkrete 
des større er sandsynligheden for, at de vinder gehør hos staten.  
 
Det er centralt for forsyningerne, at de er konstruktive og bevidste om de mulige tiltag, 
som andre aktører kunne forestille sig, forsyningerne finansierede. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Miljømålsloven og Vandrammedirektivet 

1.0 Indledning 

Dette kapitel sætter Idéfasen ind i en lovgivningsmæssig ramme med henblik på bedre at kunne 
forstå forskellige anvendte begreber og sætte emnet i perspektiv. 
 
Idéfasen er baseret på Miljømålsloven, se Lovbekendtgørelse om miljømål m.v. for 
vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder nr. 1756 af 22.12.2006. 
Miljømålsloven er kort beskrevet en planlægningslov for de statslige vandplaner, de kommunale 
handleplaner og Natura-2000-planer. Loven implementerer således til dels 
Vandrammedirektivet og Habitatdirektivet. Men loven indeholder også særlige danske 
elementer, som bl.a. afspejler Kommunalreformen.  
 
Lovens vandplaner vil fastsætte mål for kvaliteten af vandforekomster såvel overflade- som 
grundvand. Dertil kommer at loven sætter rammer for den samlede planlægning og de 
opfølgende foranstaltninger, som skal sikre, at miljømålene reelt nås. 
 
Det er også værd at bemærke, at vandplanen og den kommunale handleplan vil være bindende 
for planlægningsmyndighederne. Dette gør deres indhold ekstra interessant for alle parter. 
 
I denne indledning er der først en definition af Idéfasen (afsnit 1.1). For at få en tilstrækkelig 
forståelse af Idéfasen, må den dog ses i sammenhæng med flere andre elementer i 
Miljømålsloven. Før beskrivelsen af Idéfasens formål og perspektiverne i afsnit 1.3, er der derfor 
i afsnit 1.2 en beskrivelse af planlægningsemnerne i Miljømålsloven. I afsnit 1.4 omtales 
forsyningernes og til dels kommunalbestyrelsernes muligheder for at få indflydelse på det 
centrale arbejde frem til den kommunale handleplan. 
 
I bilagsmaterialet vil Vandrammedirektivet og Miljømålsloven blive beskrevet i mere 
introducerende form. 

1.1 Definition af Idéfasen  

Idéfasens formelle grundlag findes i § 27 a i Miljømålsloven. Den væsentligste del af denne 
paragraf er stk. 1: 
 

”Forud for udarbejdelse og revision af vandplanen indkalder miljøministeren ved  
offentlig annoncering og med en frist på mindst seks måneder forslag m.v. Samtidig 
offentliggøres resumé af basisanalysen, arbejdsprogram med tidsplan og udkast til oversigt 
over de væsentlige vandforvaltningsmæssige opgaver, som skal løses”. 

 
Udtrykket ”Idéfasen” nævnes ikke i Miljømålsloven. Det stammer fra lovbemærkningerne i 
lovforslag L 92 fremsat 24.2.2005. Der står nemlig bl.a.: 
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” Af hensyn til regionernes og kommunernes indspil til den statslige planlægning, som 
nævnt i aftalen om strukturreform, foreslås indført en Idéfase, hvor myndighederne, borgere 
og organisationer kan komme med forslag til planlægningen på et så tidligt tidspunkt i 
arbejdsprocessen som muligt. Idéfasen for vandplanen sker på baggrund af basisanalysen 
på vandområdet og arbejdsprogram for vandplanen og et udkast til oversigt over 
væsentlige vandforvaltningsmæssige opgaver, som sendes i høring samtidig.” 

 
Idéfasen er en proces, der er helt speciel for Danmark. 

1.2 Miljømålsloven – planlægningen cyklus  

Den omfattende planlægning, der er grundlaget for opnåelsen af miljømålene i 2015, er inddelt i 
mange faser. Disse gentages i cykluser på 6 år. 
 
Denne vejledning koncentrerer sig om udvalgte elementer, der hører til forberedelsen af første 
planperiode, der formelt starter med den første vandplan den 22.12.2009. I nærværende afsnit 
vil centrale aktiviteter i tiden frem til 2015 også blive nævnt, da de så at sige udtrykker den 
ideelle målopfyldelse med loven samt synliggør cyklussen. 
 
Som det fremgår af lovbemærkningerne til ændringsloven (L 92), der udmønter 
konsekvenserne af Kommunalreformen, indeholder de første faser følgende: 
 
Forberedelse af første planperiode 
 
22.12.2004: Basisanalyse og register over beskyttede områder skal være færdige 
 
22.12.2006: Overvågningsprogrammet (overflade- og grundvandets tilstand samt de beskyttede 
områder) opstartes 
 
22.12.2006: Tidsplan og arbejdsprogram for frembringelsen af vandplanen skal være sendt i 
høring 
 
22.6.2007: Oversigt over de væsentlige vandforvaltningsmæssige opgaver, der skal løses, skal 
være sendt i høring2

 
22.6.2007: Indkaldelse af forslag til vandplanens indhold (Idéfasen) med en høringsfrist på mindst 
6 måneder.3
 
22.12.2008: Forslag til vandplan skal være sendt i høring 
 

                                                      
 
 
 
2 Forslaget til oversigten over de væsentligste vandforvaltningsmæssige opgaver skal være offentliggjort mindst to år 
inden begyndelsen af planperiode (22.12.2009), se Miljømålsloven § 29 stk. 2. Se også følgende fodnote. 
3 Der er ikke noget lovgivningskrav om tidspunktet. Men der er krav om, at indkaldelsen af ideerne sker samtidigt med 
bl.a. udkast til oversigt over de væsentlige vandforanstaltningsmæssige opgaver – og at der skal være en høringsfrist 
på mindst 6 mdr., se Miljømålsloven § 27 a stk. 1. Tidspunkterne fremgår således udelukkende af lovbemærkningerne 
til lovforslag L 92 – og vi må antage, at de er udtryk for, hvad der synes praktisk taget alle deadlines i betragtning. 
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Første planperiode 
 
22.12.2009: Endelig vandplan inklusiv indsatsprogrammet skal være vedtaget 
 
22.6.2010: Forslag til kommunale handleplaner skal være sendt i høring 
 
22.12.2010: De kommunale handleplaner skal som udgangspunkt være vedtaget 
 
22.12.2012: Foranstaltninger efter indsatsprogrammet skal være iværksat 
 
22.12.2015: Frist for opfyldelse af miljømål for vand 
 
Forberedelse af anden planperiode 
 
22.12.2012: Tidsplan og arbejdsprogram for frembringelsen af vandplan 2 skal være sendt i 
høring 
 
22.6.2013: Evt. justering af basisanalysen for vand fra 2004/05 skal være sket 
 
22.6.2013: Oversigt over de væsentlige vandforvaltningsmæssige opgaver, der skal løses, skal 
være sendt i høring 
 
22.6.2013: Indkaldelse til Idéfase 
 
22.12.2014: Forslag til vandplan 2 skal være sendt i høring 
 
Betydende elementer i forberedelsen af første planperiode er således basisanalysen, 
fastsættelsen af miljømål og overvågningsprogrammerne, som skal sikre et overblik over 
miljøtilstanden i vandforekomsterne. Der er i denne vejledning et selvstændigt kapitel 
henholdsvis afsnit om basisanalysen og miljømålene. Derimod er der ingen uddybning af det 
overvågningsprogram, som staten skal fastlægge og iværksætte. 
 
I stedet vil vi se nærmere på indsatsprogrammet, vandplanen og den kommunale handleplan. 

1.2.1 Miljømålsloven – indsatsprogram  

Virkeliggørelsen af miljømålene kræver, at der er overblik over indsatser. Indsatsprogrammet 
skal tydeliggøre, hvilke aktiviteter, der er nødvendige, og som skal være ”iværksat” inden 
22.12.2012.  
 
Disse indsatsprogrammer skal laves af vanddistriktsmyndigheden/staten og indgår i de 
bindende vandplaner, der ser dagens lys i 2009. Da indsatsprogrammer skal tage afsæt i 
basisanalysen og resultaterne fra overvågningsprogrammet, vil indsatsprogrammerne fokusere 
på de områder, hvor det er vurderet, at det ikke er sandsynligt, at miljømålene opfyldes inden 
2015. 
 
I indsatsprogrammet vil der være retningslinier for myndighedernes tilladelser og afgørelser, 
som har hjemmel i anden lovgivning end Miljømålsloven. Når der dernæst tales om, at 
aktiviteter nævnt i programmet skal være ”iværksat” inden 22.12.2012, så betyder det, at de 
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relevante tilladelser skal være revideret, og de relevante tiltag skal være gennemført inden for 
fristen4.  
 
Der vil komme en bekendtgørelse, som koncentrerer sig om indsatsprogrammer. Elementerne 
vil være opdelt i grundlæggende foranstaltninger og supplerende foranstaltninger. De 
sidstnævnte skal anvendes, såfremt de grundlæggende ikke kan sikre opfyldelse af 
miljømålene. 
 
De grundlæggende foranstaltninger vil ifølge lovbemærkninger til §§ 23 - 26 bl.a. være: 
 
• Gennemførte og planlagte tiltag med henblik på at opfylde gældende lovgivning 
• Foranstaltninger med henblik på at sikre kvaliteten af drikkevand.  
 
Dertil kommer emner, som vi kender fra vandressourceplanlægningen med hjemmel i 
Vandforsyningsloven, udpegning og prioritering af indsatsområder og fastsættelse af en tidsplan 
for udarbejdelsen af indsatsplaner. 
 
• Kontrol med vandindvinding 
• Opgørelse af punktkilder med betydning for miljøtilstanden og de nødvendige 

foranstaltninger 
• Tiltag med henblik på at forebygge eller regulere emissioner fra diffuse kilder herunder ikke 

mindst landbrugsdrift 
• Foranstaltninger med henblik på at eliminere forurening af overfladevand med prioriterede 

stoffer. 

1.2.2 Miljømålsloven – vandplan  

Indledningen på første planperiode er vandplanen, som staten vil udarbejde for de fire 
vanddistriktsområder. Det er vigtigt at bemærke, at vandplanen er bindende for 
kommunalbestyrelser, statslige myndigheder og regionalrådene. Dette betyder, at de i 
forbindelse med udøvelse af beføjelser inden for lovgivningens rammer skal lægge planens 
retningslinier til grund, se Miljømålsloven § 3, stk. 2. 
 
Det ligger også i bestemmelsen, at myndighederne har en forpligtigelse til at iværksætte tiltag, 
som indsatsprogrammet – der jo er en integreret del af vandplanen – beskriver5. 
 
I skrivende stund – foråret 2007 - er den konkrete rækkevidde af planens bindende karakter 
ikke kendt 6.  
 

                                                      
 
 
 
4 I lovbemærkningerne til den oprindelige Miljømålslov/hovedloven (nr. 1150 fra 2003) finder vi et eksempel: ”… at for et 
renseanlæg, hvor der skal ske forbedret rensning, skal der i perioden 2009 til 2012 gives en revideret tilladelse til 
udledning, hvor fristen for udbygning af anlægget er fastsat, så renseanlægget er i stand til at overholde de skærpede 
krav fra 2012. Hvis det ikke er teknisk eller økonomisk gennemførligt, er der mulighed for at anvende bestemmelsen i § 
16”. 
5 I lovbemærkningerne til § 3 (L 15) er der nævnt to eksempler: ”..vil tilladelser skulle tages op til revision i det omfang 
det er fastsat i indsatsprogrammet, og amtsrådene (i dag kommunalbestyrelsen) vil være forpligtet til at iværksætte 
udarbejdelse af indsatsplaner efter vandforsyningsloven efter den prioritering, der fremgår af indsatsprogrammet”. 
6 Baaner, Lasse (2006) side 39 
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Vandplanen har til formål at skaffe et overblik. Dette indebærer bl.a.: 
 
• Angivelse af hvorledes miljømålene skal nås via indsatsprogrammet 
• En økonomisk analyse med henblik på at vurdere den mest omkostningseffektive 

kombination af foranstaltninger 
• Miljømålene for overfladevand, grundvand og beskyttede område – herunder oplysninger 

om og begrundelse for de tilfælde, hvor der er fastsat strengere og mindre strenge miljømål. 
 
Vandplanens indhold er nærmere beskrevet i Miljømålslovens § 4, men udmøntningen heraf er 
uvis i øjeblikket. Miljøministeren skal nemlig i dette tilfælde ikke lave nogen bekendtgørelse – i 
og med at staten grundet Kommunalreformen har overtaget kompetencen som 
vanddistriktsmyndighed fra amterne. Staten er ikke forpligtiget til at lave formelle og offentlige 
retningslinier, da det er staten selv, der udarbejder vandplanerne. Et yderligere element, som 
gør udmøntningen uklar, er, at vi har fået endnu en plan; nemlig de kommunale handleplaner 
som skal sikre den lokale virkeliggørelse af vandplanen. Snitfladen mellem 
vanddistriktsmyndighedens vandplan og kommunalbestyrelsens kommunale handleplan er 
ukendt i øjeblikket. 
 
I princippet kan vandplanen – herunder indsatsprogrammet – ændres i løbet af en almindelig 
planperiode (6 år). Der er tænkt på situationer, som der ikke er taget højde for tidligere – 
herunder en konstatering af, at de iværksatte tiltag ikke er tilstrækkelige med henblik på at nå 
de vedtagne miljømål. En sådan ændring er tilknyttet den samme procedure, som en ordinær 
vandplan, se Miljømålslovens § 3 stk. 3.  
 
Forud for vandplanens tilblivelse vil der være en Idéfase, hvor alle kan inspirere staten i forhold 
til indholdet i vandplanen, se Miljømålsloven § 27 a. De formelle krav til indholdet i vandplanen 
er som nævnt beskrevet i § 4, som er gengivet i bilagsform. 

1.2.3 Miljømålsloven – kommunal handleplan 

Som følge af Kommunalreformen har vi fået et nyt planelement indført i Miljømålsloven, nemlig 
den kommunale handleplan, se §§ 31 a – 31 e. Denne plan binder de statslige myndigheder, 
Regionsråd og kommunalbestyrelser - ligesom vandplanen gør, se Miljømålslovens § 3 stk. 2. 
Det er umiddelbart usædvanligt, at en kommunalplan også binder staten, men det som vi skal 
erindre er, at der er en reel vetoret for Miljøministeren7.  
 
Formålet er, at kommunalbestyrelsen skal redegøre for, hvorledes den konkret vil realisere 
vandplanen og dens indsatsprogram inden for kommunens geografiske område på land og for 
den kystnære del af vanddistriktet. Der vil komme en bekendtgørelse om indholdet. Ifølge 
lovbemærkningerne (L 92) skal den kommunale handleplan opstille en plan og prioritering for 
anvendelsen af tiltag med henblik på at virkeliggøre den statslige plan.  
 
Vandplanen og dens indsatsprogram vil opstille rammer og mål. Dernæst er det op til 
kommunalbestyrelsen at prioritere mellem lokale tiltag. Det oplagte eksempel er valget mellem 
forbedret spildevandsrensning og etablering af våde enge. Dette valg er yderst relevant for 
kloakforsyningerne, da udgangspunktet som bekendt er, at anlægsarbejdet på 
spildevandsområdet finansieres af forbrugernes bidrag til kloakforsyningerne, mens etablering 

                                                      
 
 
 
7 Baaner, Lasse (2006) side 42f. 
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af våde enge er baseret på skattemidler. I kommunernes prioritering kan også indgå tiltag, der 
ikke nævnes i vandplanen. 
 
Der er mange detaljerede procedureregler forbundet med tilblivelsen af den kommunale 
handleplan, se §§ 31 a – 31 e i loven. Handleplanen skal foreligge i en endelig version senest et 
år efter den endelige vandplan (2010), således at iværksættelsen af tiltagene i planen kan være 
sket senest 22.12.2012. 
 
Dette indebærer bl.a., at der vil være et udkast til officiel høring allerede inden 6 måneder efter 
den endelige vandplan, og at der skal være en høring på minimum 8 uger, se § 31 b stk. 1 og 5. 

1.3 Forsyningernes og kommunernes mulighed for indflydelse 
– herunder muligheder for alliancer  

Denne vejlednings fokus er Idéfasen, men for helhedens skyld vil vi synliggøre de (andre) 
forskellige formelle høringer, som skal ske ifølge Miljømålsloven. 
 
Høringerne og Idéfasen er omtalt i Miljømålslovens § 27, § 29 samt §§ 31 a - § 31 e: 
  
22.12.06 (senest): Forslag til arbejdsprogram som angår tilvejebringelsen af vandplanen – 
herunder høringsprocessen. Mindst 6 måneders høringsfrist.  
 
22.6.2007: Indkaldelse af forslag til Idéfasen. Mindst 6 måneders høringsfrist. 
 
22.6.2007: Forslag til oversigt over de væsentlige vandforvaltningsmæssige opgaver forventes 
fremsat. Mindst 6 måneders høringsfrist. 
 
22.12.2008 (senest): Forslag til vandplan med alle dens elementer – herunder indsatsprogram. 
Mindst 6 måneders høringsfrist. 
 
22.6.2010 (senest): Udsendelsen af forslag til kommunal handleplan. Mindst 8 ugers 
høringsfrist. 
 
Ganske vist er det vandplanen, som er kernen i planlægningen, men vi må forvente, at den 
tidlige inspiration er væsentlig for indholdet og fokus. Vi har heldigvis fået Idéfasen, se 
Miljømålslovens § 27 a, hvor forsyningerne og kommunerne kan være lige så konkrete og 
innovative mv., som de ønsker i deres forslag til staten.  
 
Der vil, som det fremgår af ovenstående, også være høringer i forhold til udarbejdelsen af de 
kommunale handleplaner. Dette er også yderst relevant for forsyningerne, da disse planer vil 
indeholde en prioritering af hvilke tiltag, der skal igangsættes for at virkeliggøre vandplanen.  
Skulle der efterfølgende ske væsentlige ændringer i det offentliggjorte forslag til kommunal 
handleplan, kan der være tale om enten mulighed for at udtale sig igen eller en ny høring, se § 
31 c. 
 
Skulle det ske, at andre berørte kommunalbestyrelser skriftligt har modsat sig en kommunes 
forslag til kommunal handleplan, kan forslaget ikke umiddelbart blive vedtaget. Der skal være 
enighed mellem de respektive kommunalbestyrelser. Disse kan eventuelt anmode Regionsrådet 
om at mægle. Såfremt mæglingen ender resultatløs, skal Regionsrådet foreligge sagen for 
Miljøministeren, som herefter træffer en afgørelse, se § 31 d.  
 
Dette betyder, at de forsyninger, som har interesser i andre geografiske områder end deres 
hjemkommune, via et tæt samarbejde med deres hjemkommune, evt. kan ændre på forhold i 
andre kommuners handleplan. 
 
Der er tre essentielle høringer for forsyningerne og kommunerne: Idéfasen (2007), 
vandplanforslaget (2008/09) og forslag til kommunal handleplan (2010). Men der er ingen tvivl 
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om, at Idéfasen giver kommuner og forsyninger en ekstraordinær mulighed for indflydelse. 
Dette skyldes dels det tidlige tidspunkt i planprocessen, dels at Idéfasen jo netop skal give 
inspiration til indholdet af vandplanen og dermed indirekte den kommunale handleplan. 
 
Det ideelle er et tæt samarbejde mellem forsyningerne og kommunen allerede i forbindelse med 
Idéfasen. Der kan dog være situationer, hvor placeringen af de fremtidige tiltags finansiering 
kan betyde noget for de løsninger, som de to aktører vil pege på. 
 

 

Hovedbudskaber 
Der er tre essentielle høringer for forsyningerne og kommunerne: Idéfasen (2007), 
vandplanforslaget (2008/09) og forslag til kommunal handleplan (2010). Men der er ingen 
tvivl om, at Idéfasen giver kommuner og forsyninger en ekstraordinær mulighed for 
indflydelse. 
 
Det ideelle er et tæt samarbejde mellem forsyningerne og kommunen allerede i forbindelse 
med Idéfasen. Der kan dog være situationer, hvor placeringen af de fremtidige tiltags 
finansiering kan betyde noget for de løsninger, som de to aktører vil pege på. 
 
De forsyninger, som har interesser i andre geografiske områder, end deres hjemkommune, 
kan via et tæt samarbejde med deres hjemkommune evt. ændre på forhold i andre 
kommuners handleplan. 
 
Det er centralt for forsyningerne, at de er konstruktive og bevidste om de mulige tiltag, som 
andre aktører kunne forestille sig, forsyningerne finansierede. Forsyningerne har 
forpligtigelser i forhold til deres forbrugere, men disse er ikke nødvendigvis 
sammenfaldende med kommunens borgere. 

1.4 Miljømål og lempede målsætninger  

Vandrammedirektivets artikel 4 og bilag V fastslår, at alle overfladevande skal klassificeres i fem 
tilstandsklasser bestemt ved vandområdets økologiske og kemiske tilstand, mens grundvand 
inddeles i to tilstandsklasser bestemt ved dens kemiske og kvantitative tilstand. De fem klasser 
er for overfladevand ”høj, god, moderat, dårlig og ringe” og for grundvand er de to klasser ”god 
og dårlig”. 
 
Ifølge § 15 i Miljømålsloven kan et overfladevandsområde udpeges som kunstigt eller stærkt 
modificeret, hvis de ændringer af områdets fysiske udformning, som er nødvendige for at opnå 
god økologisk tilstand, vil have betydelige negative indvirkninger på: 
 
• miljøet generelt  
• sejlads, herunder havnefaciliteter, eller rekreative aktiviteter 
• aktiviteter, der er årsag til oplagring af vand 
• vandregulering, beskyttelse mod oversvømmelse eller dræning 
• andre bæredygtige menneskelige udviklingsaktiviteter. 
 
Stærkt modificerede vandområder kan være udrettede åer eller vandkraft søer, mens havne og 
gravede kanaler kan være eksempler på kunstige vandområder. Klassificeringen af disse 
vandområder sker på basis af økologisk potentiale og god kemisk kvalitet.  
 
Klassificeringen er baseret på en række biologiske og kemiske kvalitetskrav, hvor dårligste 
parameter bestemmer tilstandsklassen. Disse fremgår af bilag V til Vandrammedirektivet. Der 
sker i øjeblikket en interkalibrering mellem forskellige vandområder i EU, og resultaterne af 
denne forventes først tilvejebragt i 2008. Resultaterne af denne interkalibrering vil være 
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miljømål for sammenlignelige vandområder i hele EU. Denne forsinkelse betyder, at de miljømål 
der vil gælde i førstegenerations vandplanerne vil være de miljømål, der er fastsat i 
Regionplanerne 2005, som er ophøjet til Landsplandirektiver.   
 
Målet med Vandrammedirektivet er, at alle vandområder i 2015 mindst skal opfylde kravene til 
god tilstand. Der er dog mulighed for at forlænge fristerne i to seksårige planperioder, således 
at god tilstand senest skal være opnået i 2027. Fristforlængelse kan kun tillades, hvis der ikke 
sker forringelse af tilstanden, og hvis der er enten tekniske årsager til manglende målopfyldelse, 
uforholdsmæssigt store omkostninger ved at nå målet inden for den første planperiode eller 
naturlige forhold, der umuliggør målet inden for planperioden. Yderligere fristforlængelse kan 
kun komme på tale, hvor det af naturlige årsager ikke kan opnås inden 2027. Dette kunne være 
tilfældet for opnåelse af god tilstand i mange grundvandsforekomster. 
 
Mindre strenge miljømål end god tilstand kan opstilles, hvis en række forudsætninger er opfyldt. 
Dette gælder, hvis det kan dokumenteres, at de naturlige betingelser umuliggør opfyldelse eller 
hvis målopfyldelse er forbundet med uforholdsmæssigt store omkostninger for miljøet eller 
samfundet. Såfremt omkostningerne er baggrunden for ønsket om et mindre strengt miljømål, 
så skal følgende betingelser alle være opfyldt:  
 
• der må ikke være andre og billigere måder at opnå målet på 
• det sikres, at der for overfladevand sikres bedst mulig tilstand, og at der for grundvand 

sikres mindst mulig afvigelse fra god tilstand 
• at der ikke sker yderligere forværring af tilstanden 
• at begrundelsen for fastsættelse af mindre strenge miljømål indskrives i vandområdeplanen, 

og at miljømålene revideres hvert sjette år.  
 
Endeligt må de mindre strenge miljømål og de menneskelige aktiviteter, der ligger bag disse, 
ikke vedvarende udelukke opnåelse af god tilstand i andre vandforekomster. 

 

Hovedbudskaber  
Resultaterne af interkalibreringen i EU mellem sammenlignelige 
overfladevandsforekomster, der skal danne grundlag for fastsættelse af miljømålene, 
forventes først afrapporteret sommeren 2008. 
 
De miljømål, der vil være gældende i førstegenerations vandplanerne, vil være de 
miljømål, der er fastsat i Regionplan 2005 og som nu er ophævet til Landsplandirektiv. 
 
I stærkt modificerede eller kunstige vandområder kan opnås lempede målsætninger. 
 
Det er centralt for forsyningerne, at de er konstruktive og bevidste om de mulige tiltag, 
som andre aktører kunne forestille sig, forsyningerne finansierede. Forsyningerne har 
forpligtigelser i forhold til deres forbrugere, men disse er ikke nødvendigvis 
sammenfaldende med kommunens borgere. 

21 
 



2. Basisanalysen 

2.0 Indledning 

Basisanalysens formål er at skabe grundlag for overvågningsprogram, indsatsprogram og 
vandplan, og målet med den første basisanalyse, som blev gennemført i 2004-05, har været at 
foretage en konkret beskrivelse af vandforekomsterne og de påvirkninger, som 
vandforekomsterne er udsat for med henblik på at opnå et grundlag for den fremtidige 
forvaltning. Derudover er der også i basisanalysen foretaget en risikovurdering af, hvorvidt 
miljømålene kan være opfyldt i 2015. 

2.1 Basisanalysens indhold 

Ifølge Miljømålslovens kapitel 4, § 6 skal der  for hvert vandområdedistrikt  foretages: 
 
• En analyse af dets karakteristika 
• En vurdering af menneskelige aktiviteters indvirkning på overfladevandets og grundvandets 

tilstand 
• En økonomisk analyse af vandanalysen.  
 
Den første basisanalyse er udarbejdet i to etaper, del I og del II.  
 
Del I indeholder: 
• en overordnet karakteristik og typeinddeling af vandløb, søer og kystvande  
• en karakterisering af grundvandet på et helt overordnet niveau  
• en opgørelse af påvirkninger 
• identifikation af stærkt modificerede eller kunstige vandområder.  
 
Del II indeholder: 
• en risikovurdering af, om vandforekomsterne kan nå målet om god tilstand i 2015. 
 
Som estimat for Vandrammedirektivets mål er anvendt gældende regionplanmål fastsat af de 
enkelte amter. Med risikovurderingen identificeres de vandområder, hvor det vurderes at 
miljømålene ikke kan overholdes. For de identificerede vandområder skal det vurderes, om der 
er behov for at iværksætte yderligere foranstaltninger i den kommende vand- og 
indsatsplanlægning. 
 
Basisanalysen del I og del II udgør grundlaget for kommunernes og forsyningernes indspil til 
Idéfasen, og det kan anbefales at studere den nøje med henblik på at påvirke den videre proces 
mod udarbejdelse af den vandplan, der vil blive vedtaget i 2009. 
 
Vanddistriktsmyndighederne har udarbejdet sammenfattende artikel-5-analyser for 
basisanalysens del I og II, som interesserede kan læse på Miljøstyrelsens hjemmeside. 
Danmarks afrapportering til EU kommissionen findes samme sted.  
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2.2 Beskrivelse af tilstand  

Til beskrivelse af tilstanden skal indgå de elementer, der fremgår af figur 1. De delelementer, 
der er indeholdt i basisanalyse del I, er:  
 
• Karakterisering af overfladevand og grundvand  

o Karakterisering af overfladevand  
o Karakterisering af vandløb  
o Karakterisering af søer  
o Karakterisering af kystvande  
o Kunstige og stærkt modificerede overfladevandområder  

• Karakterisering af grundvandet 
o Generel karakterisering  

 
• Påvirkninger af overfladevand og grundvand 

o Punktforureninger  
o Arealpåvirkninger 
o Kvantitative påvirkninger af vandet  
o Andre påvirkninger af vande 

• Beskyttede områder 
 

 
Figur 1: Identifikation af vandområder (kilde: Miljøstyrelsen, 2004) 

2.2.1 Kunstigt og stærkt modificerede vandområder 

Kommuner og forsyninger skal være særligt opmærksomme på de områder, der er udpeget 
som kunstige eller stærkt modificerede (se også afsnit 1.4). Dette er områder, der er fysisk 
ændret som følge af menneskelig aktivitet. Retningslinier for udpegning af kunstigt eller stærkt 
modificerede områder er beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 2, 2004.  
 
Der er i de udarbejdede basisanalyser meget stor variation i, hvordan de enkelte 
vanddistriktsmyndigheder har udpeget områderne. Eksempler på udpegede områder er større 
fysiske anlæg f.eks. større havne, klappladser, udpegede råstofindvindingsområder, 
vandområder omkring broer og sejlrender samt vandløb gennem byer. Derudover er fjorde og 

23 
 



nor med vandskifteregulering samt tidligere kystområder i form af inddæmmede og tørlagte 
fjordarme og nor identificeret som stærkt modificerede  

2.2.2 Udpegning af grundvandsforekomster 

Der er i udpegningen af grundvandsforekomster meget stor variation i datagrundlag og 
detaljeringsgrad imellem de forskellige vanddistriktsområder, hvilket senere også afspejles i 
risikoanalysen. Der foreligger nu en revideret udpegning af grundvandsforekomster herunder 
den geografiske udstrækning, som vil danne grundlag for den fremtidige opgavevaretagelse i 
henhold til Miljømålsloven.  

2.2.3 Beskyttede områder 

Dette er badestrande og internationalt beskyttede habitat- og fuglebeskyttelsesområder. Særligt 
i forhold til badestrande, hvor den hygiejniske kvalitet af badevand er reguleret af 
Badevandsdirektivet, vil det være hensigtsmæssigt at inddrage disse aspekter ved indspil til 
Idéfasen. Se senere afsnit om samspil med anden lovgivning. 

2.3 Beskrivelse af menneskeskabte påvirkninger  

Påvirkninger af overfladevand og grundvand er beskrevet ved: 
 
• punktkilder – udledning af spildevand 
• forurenede grunde 
• byer og større tekniske anlæg 
• drænede arealer 
• arealanvendelse 
• diffus arealafstrømning – kvælstof og fosfor 
• luftbåren forurening – kvælstof deposition 
• samlede stofbelastninger 
• indvinding af grundvand – kvantitativ påvirkning 
• regulering af vandløb og søer 
• vedligeholdelse af vandløb 
• regulering af kystområder 
 
Der er lagt vægt på at registrere de påvirkninger, der er betydende for vandets tilstand. 
Påvirkninger, som vurderes at være ubetydelige i forhold til vandforekomsternes opfyldelse af 
miljømålene, er kun medtaget på et helt overordnet niveau eller slet ikke. 
 
Kildernes geografiske placering er registreret og placeret på elektroniske kort. Udledningerne er 
opgjort for kvælstof, fosfor, organisk stof samt - hvor der foreligger informationer - også for 
miljøfarlige stoffer herunder tungmetaller. 
 
Det er væsentligt at påpege, at kvaliteten og omfanget af de data, der ligger til grund for 
vurderingen af påvirkningen, kan variere meget i de førstegenerations-basisanalyser, der er 
udarbejdet. 

2.4 Risikovurderinger  

Vurderingen af vandforekomsternes tilstand og sandsynligheden for at kunne overholde 
miljømålene i 2015 er indeholdt i basisanalysens del II. Ved vurderingen af tilstanden har 
vanddistriktsmyndigheden taget stilling til, om de tilgængelige metoder er i stand til at producere 
de nødvendige vurderinger af, om vandområdet er i risiko for ikke at kunne opfylde de 
gældende regionplanmålsætninger senest i 2015. 
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Herefter er der foretaget en samlet vurdering af foreliggende oplysninger om vandområdet, 
påvirkningerne af vandområdet og dets målsætning. Der er i analysen taget hensyn til de 
ændringer, der forventes at ske som resultat af allerede vedtagne og iværksatte foranstaltninger 
frem til 2015 (basis-tiltag). Dette gælder f.eks. indsatsplaner i forhold til grundvand, 
spildevandsplanlægning i det åbne land og tiltag under Vandmiljøplan 2 og 3 (VMPII og III).  
 
Risikovurderingen omfatter en opdeling af vandområderne i to kategorier: 
 

I. Vandområder, hvor det vurderes at gældende regionplanmålsætninger for vandområdet 
kan opfyldes senest 22. december 2015 

II. Vandområder, hvor der vurderes at være risiko for at gældende regionplans målsætning 
for vandområdets kvalitet ikke kan opfyldes senest 22. december 2015. 

 
Indenfor disse to kategorier opereres desuden med følgende underinddeling (tabel 2) til brug for 
den kommende vand- og indsatsplanlægning. 
 

 
Tabel 2: Risikovurderingskategorier 

Risikovurderingskategorier: 
 
I a:  Det er allerede klart, uden yderligere karakterisering eller overvågning, at 
gældende regionplanmål nås. 
I b:  Tilgængelige data indikerer ikke risiko for at gældende regionplanmål ikke nås, 
men kvaliteten og anvendeligheden af de tilgængelige data kan forbedres 
 
II a:  Det er muligt at gældende regionplanmål ikke nås, men der mangler data til at 
vurdere dette tilstrækkelig sikkert 
II b:  Det er sandsynligt at gældende regionplanmål ikke nås, men hvor yderligere 
karakterisering og/eller overvågning er nødvendig for at iværksætte foranstaltninger 
II c:  Det er allerede klart, uden yderligere karakterisering eller overvågning, at 
gældende regionplanmål ikke kan nås.

 
I risikoanalysen indgår en række påvirkningsfaktorer baseret på de typer af påvirkninger, der 
almindeligvis indgår i grundlaget for regionplanerne. Disse påvirkningstyper er: 
 
B:  direkte biologisk påvirkning af dyr og planter 
FM:  fysiske (morfologiske) forandringer 
KH:  kvantitative hydrologiske forandringer 
MFS:  miljøfarlige stoffer (MST-bkg. 921, nu revideret til bkg. 1669, 2006) 
N:  næringssalte (eutrofiering) 
U:  uden påvirkninger 
 
Tabellerne 3, 4 og 5 viser en samlet oversigt af resultaterne fra amternes basisanalyser. Det er 
tydeligt, at der er stor variation mellem de forskellige risikoanalyser, hvilket skyldes, at der er 
stor forskel på de forhold, der influerer på risikoanalysen. F.eks. kan vurderingen af 
opstemningers betydning i vandløbene føre til meget forskellige resultater. 
 
Der er markante forskelle mellem de nedlagte amters risikoanalyse. Specielt datagrundlaget og 
detaljeringsgraden er der meget stor forskel på, og der er ikke sket nogen harmonisering af 
grundlaget fra statens side. Hertil kommer, at der ikke er koordineret på tværs af de gamle 
amtsgrænser samt at kommunesammenlægningerne har betydet, at flere af de nuværende 
kommuner har ligget i to (eller flere) amter.  
 
Den markante forskel mellem amternes risikoanalyser er vigtig for de enkelte kommuner og 
forsyninger at holde sig for øje, når kommunen skal udarbejde forslag til Idéfasen. Dette gælder 
særligt, da det antal vandområdedistrikter, der skal udarbejdes vandplaner for, reduceres til 4 i 
forhold til de 12 vandområdedistrikter, for hvilke der er udarbejdet førstegenerations 
basisanalyser og risikoanalyser.
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Vandløb Længde i km Opfylder Opfylder ikke JA i % 
 
NEJ i % 

HUR 960 170 790 18 82 
Vestsjælland 859 214 645 25 75 
Storstrøm 2.708 14 2.694 1 99 
Bornholm 385 268 117 70 30 
Fyn 2.860 126 2.734 4 96 
Sønderjylland 3.306 630 2.676 19 81 
Ribe 1.769 1.031 738 58 42 
Vejle 1.050 175 875 17 83 
Ringkøbing 2.946 1.179 1.767 40 60 
Århus 2.790 1.805 985 65 35 
Viborg 42 4 38 10 90 
Nordjylland 3.946 1.631 2.315 41 59 
I ALT  23.621 7.247 16.374 31 69 
Tabel 3: Sammenstilling af amternes risikoanalyser for vandløb (kilde: Fyns Amt) 
 
 
Søer 

 
Antal 

 
Opfylder 

 
Opfylder 
ikke 

 
Areal   
(ha): JA 

 
Areal (ha): 
NEJ 

 
JA i % 

 
NEJ i % 

 
JA i % 
(areal) 

 
NEJ i % 
(areal) 

HUR 128 37 91 3.391 2.718 29 71 56 44 
Vestsjælland 33 9 24 1.675 1.697 27 73 50 50 
Storstrøm 66 22 44 1.193 416 33 67 74 26 
Bornholm 17 9 8 45 55 53 47 45 55 
Fyn 69 5 64 27 1.109 7 93 2 98 
Sønderjylland 110 32 78 253 1.759 29 71 13 87 
Ribe 31 13 18 473 712 42 58 40 60 
Vejle 16 0 16 0 618 0 100 0 100 
Ringkøbing 68 18 50     26 74     
Århus 129 10 119 105 7.700 8 92 1 99 
Viborg 16 15 1 958 13 94 6 99 1 
Nordjylland 65 15 50 348 2.272 23 77 13 87 
I ALT  748 185 563 8.467 19.069 25 75 31 69 
Tabel 4: Sammenstilling af amternes risikoanalyser for søer (kilde: Fyns Amt) 
 

Kyst Areal (ha) Opfylder Opfylder ikke JA i % NEJ i % 
HUR 146.250 0 146.250 0 100 
Vestsjælland 233.115 779 232.336 0,3 100 
Storstrøm 295.977 0 295.977 0 100 
Bornholm 21.200 903 20.297 4,3 96 
Fyn 350.485 0 350.485 0 100 
Sønderjylland 332.509 0 332.509 0 100 
Ribe 75.300 0 75.300 0 100 
Vejle 69.215 0 69.215 0 100 
Ringkøbing 261.670 0 261.670 0 100 
Århus 242.085 0 242.085 0 100 
Viborg 15.460 0 15.460 0 100 
Nordjylland 402.795 0 402.795 0 100 
I ALT  2.446.061 1.682 2.444.379 0,07 99,93 
Tabel 5: Sammenstilling af amternes risikoanalyser for kystområder (kilde: Fyns Amt) 
 
Resultatet af amternes risikoanalyser viser, at mindst halvdelen af vandløbs-strækningerne er i 
risiko for ikke at opfylde regionplanmålsætningerne i 2015 på grund af regulering og/eller 
vedligeholdelse. Derudover er to-tredjedele af det samlede sø areal og mere end 90 % af alle 
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kystvande i fjorde og lukkede områder i risiko for ikke at kunne opfylde målene i 2015 som følge 
af diffus næringssaltbelastning, spildevandspåvirkning og påvirkning med miljøfarlige stoffer. 
Det skal hertil bemærkes, at det er utroligt vanskeligt at gennemføre beregninger af kystvandes 
samlede belastning med næringsstoffer, hvorfor mangel på målopfyldelse eller det modsatte må 
skulle gennemgå en mere detaljeret vurdering i vandplanerne. 
 
For disse data refereres til de enkelte amters risikoanalyser på Miljøstyrelsens hjemmeside 
samt til Miljøstyrelsens redegørelse til EU Kommissionen (Redegørelse for amternes vurdering 
af vandforekomsternes tilstand, Miljøministeriet, 5. juli 2006). 
Det anbefales, at kommuner og forsyninger nøje gransker risikoanalysen indenfor eget 
vandområdedistrikt med henblik på at identificere fokusområder og komme med relevant indspil 
via Idéfasen til de foranstaltninger, der skal iværksættes. 
 

Hovedbudskaber 
Basisanalysen udgør grundlaget for kommunernes og forsyningernes indspil til Idéfasen, og 
det kan anbefales at studere den nøje med henblik på at påvirke den videre proces mod 
udarbejdelse af den vandplan, der vil blive vedtaget i 2009. 
 
Kommuner og forsyninger skal være særligt opmærksomme på de vandområder, der af 
amterne i de første basisanalyser er udpeget som kunstige eller stærkt modificerede, 
særligt da der kan være stor variation i de kriterier, der er lagt til grund for udpegningen.  
 
Der er i udpegningen af grundvandsforekomster meget stor variation i datagrundlag og 
detaljeringsgrad imellem de forskellige vanddistriktsområder, hvilket også afspejles i 
risikoanalysen. 
 
Den markante forskel mellem amternes risikoanalyser er i det hele taget vigtig for de 
enkelte kommuner og forsyninger at holde sig for øje, når der skal udarbejdes forslag til 
Idéfasen. Dette er særlig relevant, hvor kommunesammenlægning er sket på tværs af 
amtsgrænser. 
 
Ved særligt beskyttede vandområder som f.eks. badestrande, hvor den hygiejniske kvalitet 
af badevand er reguleret af Badevandsdirektivet, vil det være hensigtsmæssigt at inddrage 
disse aspekter ved indspil til Idéfasen.  
 
Det anbefales, at kommuner og forsyninger nøje gransker risikoanalysen indenfor eget 
vandområdedistrikt med henblik på at identificere fokusområder og komme med relevant 
indspil via Idéfasen til de foranstaltninger, der skal iværksættes.  
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2.5 Den økonomiske analyse af vandanvendelsen 

2.5.0 Indledning 

Miljømålsloven foreskriver, at der skal ske en økonomisk analyse af vandanvendelsen (§ 6, stk. 
3). Blandt andet omtales princippet om omkostningsdækning ved forsyningspligtydelser. Dette 
princip skal sikre, at forsyningerne sørger for at få dækket alle omkostninger ved deres ydelser 
direkte fra deres brugere. 
 
Desuden er staten forpligtet til at lave en vurdering af løsningers omkostningseffektivitet. 
Vurderingen af løsningers omkotsningseffektivitet vil først kunne ske i forbindelse med 
udarbejdelse af indsatsprogrammer frem til 22.12.2009. 

2.5.1 Indhold af økonomisk analyse 

Det omtales ikke i Miljømålsloven, hvad den økonomiske analyse skal indeholde, og der 
foreligger i øjeblikket ingen egentlige vejledninger eller bekendtgørelser, hvori indholdet af den 
økonomiske analyse forklares nærmere.  
 
Dog er det vigtigt at være opmærksom på, at der foreligger andre notater, der giver konkrete 
eksempler samt øget forståelse af den økonomiske analyse. Med undtagelse af det notat, der 
omtales umiddelbart nedenfor, beskrives disse notater i bilag 3. 
 
I forbindelse med Danmarks rapportering til EU-kommissionen om implementeringen af den 
første del af basisanalysen, har Miljøstyrelsen lavet et notat, der beskriver, hvad indholdet af 
den økonomiske analyse skal være (Miljøstyrelsen, 2005). 
 
Af notatets side 1 fremgår det8: 
 

”… den økonomiske analyse skal indeholde tilstrækkelige oplysninger i tilstrækkelig 
detaljeringsgrad (under hensyntagen til omkostningerne ved at indsamle de relevante data) 
til, at der kan foretages: 
a) de relevante beregninger, som er nødvendige for i overensstemmelse med 
direktivets artikel 9 at tage hensyn til princippet om omkostningsdækning ved 
forsyningspligtydelser9, 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 
b) skøn over, hvilken kombination af foranstaltninger vedrørende vandanvendelser, 
der er den mest omkostningseffektive og kan medtages i indsatsprogrammet i henhold til 
direktivets artikel11, med udgangspunkt i skøn over de potentielle omkostninger ved 
sådanne foranstaltninger.” 

 

                                                      
 
 
 
8 Ordlyden i punkt a og b i det citerede notat er en gengivelse af Vandrammedirektivets bilag III om den økonomiske 
analyse. 
9 I en dansk sammenhæng er det først og fremmest vand- og kloakforsyningers aktiviteter, der er omfattet af begrebet 
“forsyningspligtydelser”. 
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I det følgende redegøres der for, hvad det omtalte notat siger om status i Danmark i forhold til at 
efterkomme princippet om omkostningsdækning ved forsyningspligtydelser (punkt a) og skøn 
over omkostningseffektivitet i forbindelse med foranstaltninger vedrørende vandanvendelser 
(punkt b). Synspunkterne i det følgende er altså – med mindre andet er eksplicit angivet – 
Miljøstyrelsens. 
 
a) Hensyn til princip om omkostningsdækning ved forsyningspligtydelser 
Kort sagt indebærer princippet om omkostningsdækning ved forsyningspligtydelser, at 
forsyninger skal sørge for at få dækket alle omkostninger ved deres ydelser direkte fra deres 
brugere. Det betyder, at ikke blot skal brugerne dække omkostninger ved anlæg og drift; 
brugerne skal tillige dække de miljø- og ressourceomkostninger, som henholdsvis vand- og 
kloakforsyning giver anledning til.  
 
I Danmark tages der ifølge Miljøstyrelsen hensyn til princippet om omkostningsdækning for 
vand- og kloakforsyning, idet hvile-i-sig-selv princippet (HISS) efter gældende lov er økonomisk 
reguleringsramme for såvel vand- som kloakforsyning. Det vil sige, at de to forsyningsarters 
forbrugere i dag betaler alle drifts- og anlægsomkostninger10.  
 
b) Skøn over omkostningseffektive kombinationer af foranstaltninger vedrørende 
vandanvendelser 
Det omtalte notat fra Miljøstyrelsen er kortfattet omkring dette punkt, som omtales på notatets 
sidste side: 
 

“I forbindelse med den første basisanalyse foreligger der ikke en udpegning af 
indsatsområder. Det er derfor i forbindelse med den første basisanalyse ikke muligt at lave 
en vurdering af løsningers omkostningseffektivitet. Vurderingen af løsningers 
omkostningseffektivitet vil først kunne ske i forbindelse med udarbejdelse af 
indsatsprogrammer frem til 22. december 2009. 
 
Det er dog vigtigt, at der allerede nu tilvejebringes et grundlag for de senere økonomiske 
vurderinger af indsatsprogrammerne.  
 
Som en del af dette grundlag er der udarbejdet et katalog over enhedspriser i Danmark på 
de forskellige løsninger, der vil kunne anvendes i forbindelse med vurderingen og 
udformningen af indsatsprogrammerne.” 

 
Det katalog, der henvises til, er udarbejdet og har fået titlen "Enhedsomkostninger og 
forureningsbegrænsning ved forskellige miljøforanstaltninger". Kataloget ligger på 
Miljøstyrelsens hjemmeside, og vi har en omtale af dets indhold i bilag 3 i denne vejledning. 
 
Desuden er der i skrivende stund et projekt i gang i et udvalg under Finansministeriet. Udvalget 
arbejder med scenarier for omkostningseffektive måder at implementere Miljømålsloven på. 
Udvalgets arbejde er kort omtalt i bilag 3. 
 
I denne vejledning er der nogle konkrete overvejelser om omkostningseffektivitet i forhold til 
vandområdet (afsnit 3.5) og spildevandsområdet (afsnit 4.6). Disse overvejelser skal 
udelukkende tilskrives forfatterne til denne vejledning. 
 
                                                      
 
 
 
10 Med det nationalpolitiske forlig af 01.02.2007 om aftale for en mere effektiv vandsektor er der lagt op til, at der vil ske 
ændringer af regelgrundlaget for HISS. De påtænkte ændringer har dog ikke umiddelbart betydning for det, der 
argumenteres for her. Nemlig at forsyningernes forbrugere betaler for alle omkostninger. 
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Til illustration af principper for, hvorledes et omkostningseffektivt indsatsprogram kunne 
udformes, henvises til figur 2 herunder. 
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Figur 2: Marginalomkostninger i kr. pr. % opfyldelse af indsatsmålsætning fordelt på forskellige tiltag (kilde: 
Miljøstyrelsen 2006: Enhedsomkostninger og forureningsbegrænsning ved forskellige miljøforanstaltninger, s 44) 
 
Hver enkelt tiltags gennemsnitsomkostning pr. % målopfyldelse er repræsenteret ved en 
vandret blå linje. Som det ses, prioriteres de forholdsvist billige tiltag først, således at 
indsatsprogrammet gøres omkostningseffektivt. Med tiltag nr. 3 (fra venstre) øges 
målopfyldelsen fra 60 % til ca. 72 %. Omkostningen pr. % målopfyldelse for tiltag 3 er på ca. 
10.000 kr. Bemærk at den samlede målopfyldelse for alle tiltag er lidt over 100 %. Dette 
skyldes, at det i eksemplet er svært at dosere det sidste tiltag så præcist, at det lige rammer 100 
%. 

2.5.2 Udførelse – hvem skal gøre hvad? 

Som nævnt er det staten, der som vanddistriktsmyndighed skal foretage den økonomiske 
analyse. 
 
Dette er dog ikke ensbetydende med, at forsyninger/kommuner ikke har nogen rolle at spille i 
forbindelse med den økonomiske analyse. Dette begrundes i det følgende: 
 
Staten har behov for dialog med kommuner og forsyninger for at finde hensigtsmæssige 
procedurer og retvisende data for den økonomiske analyse. Ofte vil forsyningerne og 
kommunerne jo sidde med væsentlig viden om størrelsen af omkostninger ved at lave 
forskellige tiltag 
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Desuden er det jo kommunerne, der via de kommunale handleplaner skal stå for den praktiske 
udførelse af de statslige indsatsprogrammer og vandplaner. I den forbindelse vil der i 
kommunerne være et væsentligt spillerum til at afvejning af, hvilke tiltag der skal vælges til at 
bidrage til opfyldelsen af miljømål indenfor kommunens geografiske område11. Disse afvejninger 
vil give anledning til økonomiske analyser på lokalt plan. 
 
Set i lyset af ovenstående vil det for vand- og kloakforsyninger sandsynligvis ofte være både en 
økonomisk og kompetencemæssig gevinst at have et godt kendskab til den økonomiske 
analyse. 

2.5.3 Andre økonomiske forhold 

I det følgende omtales kort andre økonomiske forhold i Miljømålsloven end dem, der indgår i 
økonomiske analyse, der foreskrives af basisanalysen (afsnit 2.5.1 og 2.5.2). 
Økonomiske forhold kan betyde, at visse tiltag til at nå miljømålene i 2015 ikke sættes i værk. 
Hvis der er uforholdsmæssigt høje omkostninger forbundet med at nå miljømålet ”god tilstand” 
for en vandforekomst, kan det ifølge Miljømålsloven betyde, at der enten sættes et mindre 
strengt miljømål (§ 16, stk. 1 og § 17), eller at tidsfristen til at opnå miljømålet forlænges (§ 19, 
stk. 2). I øjeblikket foreligger der på dansk kun få betragtninger om, hvad der må anses for at 
være uforholdsmæssigt høje omkostninger12.  
 
Et andet væsentligt økonomisk forhold er forureneren-betaler-princippet. Efter 
Vandrammedirektivets artikel 9 skal der tages hensyn til dette princip i forbindelse med dækning 
af omkostninger ved forsyningspligtydelser omtalt under punkt a) ovenfor. ”Forureneren-betaler-
princippet” nævnes dog ikke noget sted i Miljømålsloven, men princippet vil sandsynligvis 
komme til at spille en væsentlig rolle i forbindelse med debatten om finansieringen af 
Miljømålsloven (se afsnit 5), da forureneren-betaler-princippet jo er et bærende princip i dansk 
miljølovgivning. 

                                                      
 
 
 
11 Det nævnes således s. 33 i Baaner (2006) ”Inden for vandplanens rammer kan kommunalbestyrelsen herefter i 
handleplanen prioritere mellem flere forskellige lokale tiltag, også lokale tiltag, som ikke er nævnt i vandplanen, så 
længe disse tiltag ikke strider imod vandplanen og samlet set sikrer, at vandplanen opfyldes. Som et eksempel på en 
lokal prioritering mellem flere forskellige tiltag nævnes i forarbejderne en prioritering mellem etablering af vandområder 
eller udbygning af spildevandsanlæg som tiltag, der sigter mod fjernelse af kvælstof.” 
12 Se rapporten ”CEA and Developing a Methodology for Assessing Disproportionate Costs”. 
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Hovedbudskaber 
Den økonomiske analyse er nævnt i § 6 stk. 3 i Miljømålsloven. Loven nævner kun 
den økonomiske analyse men beskriver ikke, hvad den skal indeholde. Miljøstyrelsen 
har lavet om et notat om økonomiske analyse, der findes på styrelsens hjemmeside. 
 
Bestræbelserne på at få omkostningseffektivitet integreret i indsatsprogrammer og 
vandplaner er det væsentligste element i den økonomiske analyse. 
 
Da det er staten som vanddistriktsmyndighed, der er ansvarlig for den økonomiske 
analyse, er Idéfasen en oplagt lejlighed for forsyninger og kommuner til at påvirke 
staten. 
 
Resultaterne af den økonomiske analyse vil have stor betydning for den statslige 
udformning af indsatsprogrammer og vandplaner. 
 
På det lokale niveau vil den økonomiske analyse dog også have stor betydning i 
forhold til, hvordan de kommunale handleplaner laves. Kommuner og forsyninger kan 
på det lokale plan få god nytte af de økonomiske analyser, der ligger til grund for 
indsatsprogramme og vandplaner. 
 
Det er en mulighed at foreslå omkostningseffektive tiltag, som også kan ligge i andre 
sektorer. 

3. Idéfasen og fokusområder for vandforsyning 

3.0 Indledning 

Der er ikke ubegrænset adgang til rigelige grundvandsressourcer af god drikkevandskvalitet i 
store dele af landet. Hidtil har indvinding af vand til drikkevand haft første prioritet i konkurrence 
med andre hensyn. Det har betydet, at vandforsyningerne i langt de fleste tilfælde har fået de 
nødvendige tilladelser. Amterne og vandforsyningerne har i samarbejde fundet løsninger, der i 
vid udstrækning tager hensyn til højt målsatte recipienter.  

3.1 Grundvandsressourcens størrelse, udnyttelse og samspil 
med det øvrige vandmiljø  

Det er en kendt sag, at der i store dele af landet ikke mere er ubegrænset adgang til rigelige 
grundvandsressourcer af god kvalitet til drikkevandsforsyning. Grundvand bidrager til 
afstrømning og overfladevand via en række forskellige komponenter:  
 
• udveksling mellem grundvand og overfladisk afstrømning 
• udveksling mellem grundvand og dræn (såvel naturlige som menneskeskabte 

drænsystemer) 
• udveksling mellem grundvand og vandløb 
 
Gennemsnitsnedbøren i Danmark er ca. 700 mm pr. år. Der er dog store variationer indenfor 
landets grænser. I Midtjylland falder enkelte steder over 900 mm pr. år, mens der i 
Storebæltsregionen de fleste år kun falder omkring 500 mm pr. år. Der er ikke store 
årstidsvariationer i nedbørsfordelingen i Danmark, men generelt falder der mest nedbør om 
efteråret, mens der falder mindst om foråret. Langt hovedparten af nedbøren i Danmark falder 
som regn. 
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I Vestdanmark er grundvandsmagasinerne mere sårbare og derfor ofte truet af nitrat- og 
pesticidforurening, hvis de ikke allerede er uegnede til drikkevandsindvinding på grund af 
forurening. I Østdanmark er grundvandsmagasinerne generelt mere velbeskyttede og 
drikkevandsbehovet større. Forureningen her udgør i højere grad chlorerede opløsningsmidler 
og pesticider, som til dels skyldes at der ofte er sprækker i de beskyttende lerlag. Den høje 
udnyttelse af grundvandsmagasinerne her betyder, at mulighederne for at finde alternative 
kildefelter er begrænsede.  
 
Vandforsyningerne har en stor opgave i at værne om de gode grundvandsressourcer. Det sker 
gennem aktiv grundvandsbeskyttelse. Men det er mindst lige så vigtigt at være forberedt på det 
fokus, der vil være på vandindvindingens indflydelse på vandkredsløbet, som 
Vandrammedirektivet kan betyde. 
 
Hidtil har indvinding af vand til drikkevand haft første prioritet i konkurrence med andre hensyn. 
Det har betydet, at vandforsyningerne i langt de fleste tilfælde har fået de nødvendige 
tilladelser. Amterne og vandforsyningerne har i samarbejde fundet løsninger, der i vid 
udstrækning tager hensyn til højt målsatte recipienter.  
 
Imidlertid tager Vandrammedirektivet udgangspunkt i, at der skal opnås god tilstand i alle dele 
af vandsystemerne. Det betyder bredt, at alle aktiviteter, der påvirker dele af det hydrologiske 
kredsløb, kan være i spil, når tilstanden ikke er god nok. 
 
Figur 3 herunder viser den årlige værdi af de enkelte led i vandbalancen for et opland på Fyn.  
 
Det er naturligvis interessant for den enkelte vandforsyning at se, hvor stor en del af 
vandbalancen, den disponerer over, men da de forskellige led er aktive på forskellige 
tidspunkter, og manglerne i forhold til ”god tilstand” ofte hænger sammen med vækst- eller 
yngleperioder, kan de enkelte aktørers betydning ikke aflæses af deres samlede årlige 
påvirkning. 
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Figur 3 Eksempel på vandbalance for Fyn beregnet med DK-model (kilde: Henriksen et al., 1997) 
 

3.1.1 Samspil mellem indvinding og vandføring 

Grundvandet er en komponent i vandets kredsløb. Den del af nedbøren, der siver ned gennem 
den umættede zone, bliver til grundvand. Det strømmer med grundvandsspejlets hældning mod 
vandløb eller havet. Er der flere grundvandsmagasiner under hinanden, vil typisk en mindre del 
af vandet søge til de dybereliggende magasiner og derfra strømme mod vandløb eller havet.  
 
Afstrømningen fra de øverste grundvandsmagasiner til vandløb varierer noget med årstiden, 
mens strømningen i de dybereliggende magasiner stort set er konstant over året. 
 
Vandværkers indvinding varierer i dag kun lidt over året. Derfor kan indvindingen betragtes som 
konstant.  
 
Indvindes der fra de øvre magasiner, vil påvirkningen af vandløbet i løbet af nogle måneder 
svare til oppumpningen.  
 
For indvinding fra dybere magasiner kan der gå flere år, inden påvirkningen på overfladevandet 
er konstant. Endvidere kan påvirkning af indvinding fra dybe magasiner fordeles over meget 
store områder. Der kan således være tale om, at påvirkningen deles mellem flere vandløb og 
den direkte afstrømning til kysten. Påvirkningen vil enten være konstant eller i det væsentlige 
være konstant, men sænkning af grundvandsstanden kan dog i visse områder medføre mindre 
overfladisk- eller drænafstrømning, Det betyder, at påvirkningen af vandløbenes vandføring 
bliver størst i de våde perioder. 
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3.1.2 Andre aktørers påvirkning af vandføring og grundvandsressourcen  

Markvanding foregår fra maj til august og oftest fra korte boringer i de øverste magasiner. 
Påvirkningen er afhængig af grundvandsmagasinets karakter og boringens afstand til vandløb 
eller nærmeste vandfyldte grøft. Hvis der pumpes konstant i en periode, vil påvirkningen af 
vandløbet gradvis stige og nå sit maksimum omkring pumpningens afslutning. Boringen skal stå 
langt fra vandløbet, hvis virkningen skal udjævnes over hele året. Hvis man sammenligner en 
markvanding og et vandværk med samme årlige tilladelse, er det er ikke urealistisk, at 
påvirkningen fra markvandingen de sidste dage af pumpeperioden kan være 4 gange så stor 
som vandværkets konstante påvirkning.  

3.1.3 Vandføring - vandløbets fysiske forhold og vedligeholdelse 

Skånsom vedligeholdelse af vandløb betyder, at vandet har en længere opholdstid i 
vandløbene. En fysisk regulering af vandløb (udretning) betyder en mindre opmagasinering af 
overfladevand end i den ”naturlige” tilstand og hurtigere afstrømning end denne. Dræning af 
landbrugsjord betyder mindre nedsivning til grundvandsmagasinerne set over et, samt hurtigere 
og kraftigere reaktion på store nedbørsbegivenheder. De to sidstnævnte tiltag vil betyde mindre 
vandføring i de tørre perioder (en reduktion af sommervandføringen). 

3.1.4 Hvordan kan virkningerne afbødes?  

Vandværkernes indvinding:  
Dybere boringer kan fordele påvirkningen over større vandløbssystemer. Flytning kan flytte 
påvirkningen fra højt målsatte recipienter til mindre værdifulde. 
 
Mulighederne er begrænset af, at indvindingen skal foretages et andet sted. Desuden skal 
kildefelterne kunne levere tilstrækkeligt med vand af god kvalitet – også i fremtiden. Endelig er 
det økonomisk urealistisk, at mindre vandforsyninger flytter kildefelter langt væk fra vandværket. 
 
Markvanding: 
Boringer kan flyttes til større afstand af vandløb for at udglatte påvirkningen over længere 
perioder. Der kan evt. laves dybere boringer for at opnå samme resultat, men det er i konflikt 
med ønsket om at reservere de dybe, gode vandressourcer til drikkevandsindvinding. 
 
Tilladelser kan ophæves mod erstatning. På visse jordtyper kan dette betyde, at jorden ikke kan 
dyrkes som hidtil, men at driften må omlægges til mere ekstensiv dyrkning. 
 
Skånsom vedligeholdelse/Regulering af vandløb/dræning af landbrugsjord: 
Skånsom vedligeholdelse afbøde virkningen af regulering ved at sikre en bestemt 
minimumsvandstand i vandløb og enge. Skånsom vedligeholdelse har især virkning om 
sommeren, hvor vandstanden er lav. 
 
Vandløbsrestaurering af regulerede vandløb giver mindre fald, lavere strømhastigheder og 
dermed større vandvolumen i vandløbet. Det medfører vandlidende jorder og kan resultere i 
oversvømmelser på de restaurerede strækninger eller umiddelbart opstrøms. 
Tilkastning af grøfter og overgravning (”afskæring”) af dræn giver langsommere sænkning af 
vandspejlet om foråret. Dette giver vandlidende jord og dårligere dyrkningssikkerhed. 
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3.2 Kvalitetsproblemer 

3.2.0 Indledning 

Nitrat og pesticider er de alvorligste kilder til kvalitetsproblemer, men der findes dog også en 
lang række andre problemer forårsaget af såvel naturgivne som menneskeskabte forhold.  

3.2.1 Nitrat 

Indledning  
Udvaskning af nitrat til grundvandet er et generelt problem på sandjorde, hvor der er lille 
reduktionskapacitet. Selv om sandjorde især er udbredt i Vestjylland, så findes der sandjorde i 
alle landsdele. I mange områder med sandjorde er der dog ingen problemer med nitrat, da de 
primære magasiner findes i stor dybde.  
 
Nitrat er regionalt et alvorligt problem for grundvandskvaliteten i det såkaldte nitratbælte, der 
strækker sig gennem Viborg og Århus amter. Dette skyldes en kombination af ringe 
reduktionskapacitet og en høj husdyrtæthed. Lokalt kan nitrat dog også være et stort problem 
uden for dette bælte, hvor især sandede jorde med stor husdyrtæthed kan være problemfyldt. 
 
Siden den såkaldte NPO-redegørelse har der været fokus på landbrugets anvendelse af 
kvælstof og den deraf følgende udvaskning af nitrat til grundvandet. Denne anvendelse er 
efterfølgende blevet reguleret i de tre vandmiljøplaner og ved hjælp af VVM-redskabet.  
 
Overvågning 
Situationen i små vandforsyningsanlæg er væsentligt alvorligere, hvilket fremgår af 
undersøgelsen af 628 små vandforsyningsanlæg foretaget i 2002. Heraf fremgår, at over 20 % 
af alle små vandforsyningsanlæg havde overskridelser af grænseværdien for nitrat.  
 
Depotrådet har ultimo november 2005 afgivet sin årlige afrapportering af blandt andet lukkede 
vandforsyningsboringer. Af den fremgår, at der i 2004 blev lukket mindst 9 boringer til almen 
vandforsyning, og at der indtil i dag er lukket mindst 228 boringer pga. nitrat. 

3.2.2 Pesticider 

Indledning  
Pesticider er i dag den største trussel mod kvaliteten af det grundvand, der skal bruges til 
drikkevand. Dette fremgår af den årlige rapportering fra grundvandsovervågningen og af 
supplerende undersøgelser som Varslingssystemet for Pesticider. Tilsvarende udgør pesticider 
et stort problem for flora og den lavere fauna i vandløb og søer. Der foreligger dog ikke et 
tilsvarende dokumentationsgrundlag for dette. 
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Overvågning 
I den årlige grundvandsovervågning afrapporteres GRUMO, LOOP og vandværkernes 
boringskontrol.  
 
2004 Procentandel af indtag med 

 fund 1990-2004 
Procentandel af indtag med  
fund 2004 

GRUMO 45 33 
Landovervågningen 69 46 
Boringskontrollen 26,2 26 
2004 Procentandel af indtag med 

 fund over grænseværdien  
1990-2004 

Procentandel af indtag med  
fund over grænseværdien 2004 

GRUMO 17 12 
Landovervågningen 25,3 8 
Boringskontrollen 6,4 5 
Tabel 6: Fund af pesticider i grundvand i 2004 (kilde: Jørgensen, L.F. 2005, data hentet fra afsnittet: Pesticider og 
nedbrydningsprodukter) 
 
Antallet af indtag med fund over grænseværdien i boringskontrollen er faldende, hvilket ikke 
skyldes en bedre ressourcesituation, men at der efterhånden er lukket mange 
vandforsyningsboringer. Landovervågningen viser, at der er pesticider i halvdelen af det 
nydannede grundvand, og at en fjerdedel af alle indtag har været ramt af grænseoverskridende 
pesticidkoncentrationer over græsneværdien. GRUMO-tallene for 2004 er sværere at fortolke, 
idet der er sket en ændring i valg af indtag, men den viser dog, at en stor del af ressourcen er 
forurenet. 
 
Situationen i små vandforsyningsanlæg er væsentligt alvorligere, hvilket fremgår af 
undersøgelsen af 628 små vandforsyningsanlæg foretaget i 2002. 
 

 
Figur 4. Overskridelser af grænseværdien for drikkevand for pesticider og nedbrydningsprodukter, nitrat og 4 bakterielle 
parametre, samt det samlede antal overskridelser blandt de 628 undersøgte små vandforsyningsanlæg. 
 
Depotrådet udgiver hvert år sin afrapportering af blandt andet lukkede vandforsyningsboringer. 
Af den fremgår, at der årligt i gennemsnit lukkes 30 – 40 boringer til almen vandforsyning, og at 
der indtil i dag er lukket mere end 550 boringer pga. pesticider. Langt de fleste lukkede boringer 
skyldes BAM, men atrazingruppen og andre landbrugsstoffer er begyndt at lukke mange 
boringer. Senest ser det ud til, at metribuzin er blevet stort problem i Vestjylland. 
 
KUPA (udpegning af pesticidfølsomme arealer), VAP (varslingssystem for pesticider) og andre 
undersøgelser 
I forbindelse med Drikkevandsudvalgets betænkning og det opfølgende arbejde blev det 
besluttet, at der skulle etableres et fagligt grundlag for en zonering for pesticider. Dette 
resulterede i etablering af Koncept for Udpegning af Pesticidsårbare Arealer (KUPA). KUPA 
afsluttede i 2004 sit arbejde med udpegning af kriterier for pesticidsårbare sandjorde. 
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Resultaterne fra dette arbejde bliver tilsyneladende ikke indarbejdet i en vejledning om 
udpegning af sårbare sandområder. Det opfølgende arbejde med udpegning af sårbare lerjorde 
er reelt sat i stå pga. meget små bevillinger (1-2 årlige årsværk). De foreløbige resultater fra 
sanddelen indikerer, at de grundigt undersøgte sandarealer fra Varslingssystemet ikke ligger i 
den sårbare ende af skalaen for sandjord. Der kan tidligst foreligge en vejledning om udpegning 
af pesticidsårbare arealer i 2011. 
 
Varslingssystemet for pesticider har siden 1999 undersøgt på fem lokaliteter for 
konsekvenserne for anvendelsen af en række godkendte sprøjtemidler under meget 
kontrollerede forhold. Til og med 2004 er 29 sprøjtemidler blevet undersøgt, hvilket indtil videre 
har ført til forbud mod markedsføring af Metribuzin. I den seneste rapport (november 2005) er 
otte stoffer fundet at udvaske i koncentrationer, der i gennemsnit overstiger grænseværdien. 
Det drejer sig om bentazon, glyphosat, metamitron, metribuzin, pirimicarb, rimsulfuron, 
terbutylazin og ethofumesate. Yderligere 13 stoffer har på mindst et tidspunkt overskredet 
grænseværdien, mens kun syv stoffer aldrig er fundet i koncentrationer, der overskrider 
grænseværdien. 
 
Pesticidhandlingsplaner og andre initiativer på pesticidområdet 
Den forrige regering nedsatte det såkaldte Bicheludvalg til belysning af konsekvenserne af en 
reduceret anvendelse af pesticider i jordbruget. Udvalget konkluderede i 1998 i sin rapport, at 
det var muligt at nedsætte behandlingshyppigheden til mellem 1,4 og 1,7 i løbet af 5 til 10 år 
uden væsentlige omkostninger for erhvervet. Som en konsekvens af dette blev målet i 
Pesticidhandlingsplan II at behandlingshyppigheden i 2002 skulle være under 2,00. 
Efterfølgende har Pesticidplan III fra 2003 som mål, at behandlingshyppigheden skal sænkes 
yderligere til 1,7 eller 1,6 i 2009. 

3.2.3 Andre kvalitetsproblemer 

Naturlige kvalitetsproblemer  
Nikkel 
Nikkel er specielt et problem i hovedstadsområdet, hvor en kombination af geologi og 
overudnyttelse af vandressourcen har ført til høje koncentrationer, som specielt efter 
skærpelsen af kravene til drikkevandskvaliteten har givet overskridelser af grænseværdierne. I 
enkelte tilfælde er der blevet givet tilladelse til etablering af behandlingsanlæg. Problemet kan 
mindskes med en kombination af tekniske løsninger og fornuftig indvindingsstrategi. I disse 
områder er det vigtigt, at presset på ressourcen mindskes.  
 
Arsen 
Arsen er lokalt et problem i et bælte fra Ålborg, ned gennem Østjylland, Fyn og Lolland. 
Problemet kan mindskes ved tilpasninger af filterbehandlingen. Stoffet er mistænkt for at være 
sundhedsskadelig i koncentrationer nær den nuværende grænseværdi, hvilket kunne give 
anledning til overvejelser om at flytte indvindinger eller etablere renseløsninger. 
 
Salt 
På øer og nær kysten kan saltindtrængning ved et alvorligt problem, som kræver en tilpasset 
indvindingsstrategi. På sigt kan klimaændringer medføre et stigende salinitets problem i 
forbindelse med stigende vandstand. Endvidere kan salinitet være et problem, hvor 
indvindingen foregår i eller tæt på marine aflejringer.  
 
Brunt vand 
Brunt vand er et problem, der især er udtalt i Vestjylland, hvor et stort indhold af organisk 
materiale kan give problemer. Igen kan en fornuftig indvindingsstrategi forhindre en udvikling af 
problemets omfang.  
 
Rækken af problemstoffer kan udvides med jern/mangan, fluor og chloroform, hvor sidstnævnte 
kan være et problem under nåleskov.  
Klorerede opløsningsmidler 
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Denne gruppe af stoffer er årsag til lukning af mange boringer specielt i byområder. Der findes 
en lang række kilder til disse forureninger, men de hyppigste er lossepladser, renserier, 
farverier og maskin- og lakindustri. Problemet kan enten løses ved oprensning, 
afværgepumpning eller ved etablering af kulfilteranlæg på vandværket. På nuværende tidspunkt 
fjernes blandt andet klorerede opløsningsmidler to steder med sådanne anlæg. 
 
Detergenter 
Disse stoffer stammer primært fra vaske- og rengøringsmidler, men kan dog også have en 
naturlig oprindelse. Problemets omfang ser på nuværende tidspunkt ikke ud til at være voldsomt 
stort. 
 
Oliestoffer (aromatiske kulbrinter) og MTBE 
Denne gruppe af stoffer, som også har lukket en række boringer, findes i forbindelse med olie- 
og benzinanlæg, gasværker, asfalt/tjære industri og lodsepladser. Stoffernes egenskaber er vidt 
forskellige – blandt andet svinger de fra at være højmobile til næsten immobile. I en lang række 
tilfælde er der indledt oprensning og etableret afværgeanlæg. Tjære er et specielt problem idet 
det ofte medfører udvaskning af phenoler. Kilder til tjæreforurening er især gasværker og 
asfaltindustri, men også på pladser, hvor der er foregået tjæring af fiskenet. Det skal nævnes, at 
der kan være naturlige kilder til fund af phenoler, idet organisk materiale herunder gylle kan 
nedbrydes til phenol og methylphenoler. 
 
Villaolietanke kan også være kilden til forurening med oliestoffer, men dette potentielle problem 
håndteres igennem reglerne for tankanlæg i olietanksbekendtgørelsen. 
MTBE er et hjælpestof der tilsættes benzin for at øge oktantallet og fremme forbrændingen i 
motoren. Stoffet er fundet i høje koncentrationer i udlandet og blev i 1998 indført i 
analyseprogrammet for GRUMO og anbefalet i boringskontrollen. I GRUMO er der udført 464 
analyser fordelt på 298 indtag. Heraf blev det påvist indhold i 6 prøver, hvoraf 2 lå over den 
tilsvarende grænseværdi for drikkevand.  
 
Antibiotika, medicinrester og veterinære midler 
Indholdet af disse stoffer i gylle og slam indikerer, at der kunne være et problem. Problemets 
omfang er ukendt, da der kun findes analyser for et fåtal af disse stoffer, og at deres 
egenskaber i vandmiljøet oftest er ukendte.  
 
Hormonforstyrrende stoffer 
En række af de ovennævnte problemstoffer samt visse pesticider er mistænkt for at være 
hormonforstyrrende. Omfanget af dette problem er ligeledes ukendt. 

 

Hovedbudskaber 
Dansk vandforsyning har en lang række problemer med kvaliteten af grundvandet og mere 
end 1000 boringer er lukket på grund af disse.  
 
Naturgivne forhold kan give problemer med især nikkel, arsen og saltindtrængning. 
Problemerne kan afhjælpes ved en kombination af tekniske løsninger, fornuftig 
indvindingsstrategi og en reduktion af presset på ressourcen. 
 
Pesticider udgør i dag den største trussel mod grundvandskvaliteten og truslen kommer fra 
såvel landbrugets anvendelse som fra andre sektorers anvendelse herunder privat 
anvendelse i haver og på gårdspladser. Pesticider reguleres på nuværende tidspunkt ikke 
efter Vandforsyningsloven, hvorfor de bør tænkes ind i Vandplanen. 
 
Regionalt og i områder med stor dyretæthed og ringe geologisk beskyttelse er nitrat et stort 
problem. Indsatsplanlægningen efter Vandforsyningsloven vil formentlig med tiden sikre 
magasiner, der forsyner eksisterende indvindinger mod nitratforurening, men overfladenære 
magasiner og magasiner uden for OSD-områder skal sikres via Vandplanen.  
 
Yderligere en lang række stoffer vides at kunne forårsage problemer med opretholdelsen af 
vandkvaliteten, mens vidensgrundlaget for andre stoffer er spinkelt.
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3.3 Vandforsyningsplanlægning herunder indsatsplanlægning 

3.3.1 Vandforsyningsplaner 

Man kan opdele planlægningen med betydning for vandforvaltningen i en 
vandressourceplanlægning, en sammenfattende fysisk planlægning og en teknisk 
infrastrukturplanlægning.  Almindeligvis betragtes de tre grupper planer som indbyrdes adskilte 
på baggrund af planernes forskellige karakter og formål. 
 
Kommunalbestyrelsen skal efter vandforsyningslovens § 14 udarbejde en vandforsyningsplan. 
Vandforsyningsplanen er en plan for, hvorledes vandforsyningen skal udvikles, herunder hvilke 
anlæg forsyningen skal bygge på og hvilke forsyningsområder, de enkelte anlæg skal have. 
 
Hovedformålet med vandforsyningsplanerne har været at sikre, at udbygningen af 
vandforsyningsstrukturen foregik på baggrund af en samlet langsigtet planlægning og ikke ved 
en afgørelse af de enkeltstående sager ud fra mere kortsigtede økonomiske interesser. 
 
Vandforsyningsplanerne har traditionelt kun i mindre grad haft koordinerende og integrerende 
funktioner i forhold til andre sektorområder. I de nyere vand-forsyningsplaner – og særligt i de 
større kommuner – har behandlingen af en lang række spørgsmål vedrørende beskyttelsen af 
grundvandsressourcen dog fået en fremtrædende rolle, og emnemæssigt er der i stigende grad 
i praksis overlap mellem vandforsyningsplanen og indsatsplanerne. I de nyere vandforsynings-
planer lægges også stor vægt på formidling af information til borgerne vedrørende 
vandforsyning, vandbesparelser og grundvandsbeskyttelse. 

3.3.2 Indsatsplaner 

Reglerne om indsatsplaner stammer fra 1998 og er indsat i vandforsyningslovens § 13 – 13d 
samt uddybet i indsatsplanbekendtgørelsen, udstedt med hjemmel i vandforsyningslovens § 16, 
stk. 1 og 3. 
 
Indsatsplanerne skal først og fremmest styre og koordinere grundvands-beskyttelsen indenfor 
de udpegede indsatsområder, men de er også vigtige redskaber for formidling af information til 
borgere og virksomheder. Endelig giver de god mulighed for en målrettet integration af hensyn 
til grundvands-beskyttelsen i alle forvaltningsområder og kommunale aktiviteter. 
De fleste eksisterende indsatsplaner er udarbejdet af amterne efter vandforsyningslovens 13, 
men denne kompetence er med kommunalreformen overgået til kommunerne. Amternes 
indsatsplaner har været relativt uensartede i opbygning og deres indhold. 
 
Der er en gennemgående uklarhed i vandforsyningslovens bestemmelser vedrørende 
indsatsplaner. Bestemmelserne er opbygget over en model, med forskellige kompetencer tillagt 
henholdsvis kommunalbestyrelsen og ejeren af et alment vandforsyningsanlæg, men der 
skelnes ikke, som i den øvrige del af vandforsyningsloven, klart mellem kommunalbestyrelsens 
rolle som myndighed og som ejer af kommunale almene vandforsyningsanlæg. Der er imidlertid 
ikke i loven eller forarbejderne holdepunkter for at kommunalbestyrelsen ikke som ejer af et 
alment vandforsyningsanlæg kan udnytte de kompetencer, der er tillagt de almene 
vandforsyningsanlæg. 
 
Disse krav er i indsatsplanbekendtgørelsens (nr. 430, 2006) § 2, stk. 3 og 4 suppleret, således 
at en indsatsplan endvidere som minimum skal indeholde en angivelse af: 
 
• arealanvendelsen i indsatsområdet, 
• kildepladser, kildepladszoner og grundvandsdannende oplande, 
• en vurdering af alle kendte forureningskilder, herunder flade-, linie-, og punktkilder, 
• de områder, der er kortlagt som særlig følsomme over for en eller flere typer af 
• forurening med angivelse af, hvilken eller hvilke typer af forurening, det pågældende 
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• område er følsomt over for, 
• de områder, hvor en indsats skal gennemføres, 
• de foranstaltninger, der skal gennemføres i indsatsområdet, samt retningslinier for 
• de tilladelser og andre afgørelser, der kan meddeles, og som har betydning for beskyttelsen 

af vandressourcen 
• af hvem og i hvilket omfang, der skal gennemføres overvågning, 
• en tidsplan for gennemførelsen af den samlede indsatsplan samt i givet fald, hvilken 

tidligere vedtagen indsatsplan som ophæves. 

 
 
 
Figur 5: Planlægningens elementers indbyrdes relation 

3.4 Beskyttelsestiltag 

3.4.0 Indledning 

Når man ønsker at øge beskyttelsen af indvindingsområder mod forurening, så vil det oftest 
være nødvendigt at kigge på såvel oprydning som forebyggelse. Ofte vil der være erkendte 
trusler, som man må og kan gøre noget ved. Dette kunne eksempelvis være en jordforurening, 
der enten allerede forurener grundvandet eller som truer med at nå frem til magasinet. Det er 
som regel ikke nok kun at tænke på oprydningsindsats, da den risikerer at være spildt, hvis man 
ikke forebygger fremtidige forureninger. 

3.4.1 Oprydning 

Jordforurening er ofte et stort problem i byområder, hvor det er nødvendigt at vurdere kendte 
trusler med hensyn til omfang og mobilitet. Den optimale løsning vil være fjernelse af de 
forurenende stoffer, men tit vil forureningsfanen allerede være så stor, at dette ikke er praktisk 
og/eller økonomisk muligt. I disse tilfælde vil det være nødvendigt at fjerne så meget som muligt 
samtidig med afværgeforanstaltninger. Dette vil oftest være i form af afværgepumpning. 
Fjernelsen af forureningen kan ske ved en række forskellige metoder, hvor der udover 
bortgravning findes termiske, kemiske og biologiske metoder. 
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Boringer og brønde udgør en direkte forbindelse til magasinet, hvorfor ubenyttede boringer og 
brønde bør sløjfes, da de blot udgør en unødvendig trussel mod grundvandet. Det er endvidere 
ofte set, at overfladevand kan løbe direkte i disse vandindvindingsanlæg og hyppigt er de også 
blevet anvendt til bortskaffelse af affald. Ved sløjfning er det vigtigt, at de udføres korrekt, da en 
dårlig sløjfning ikke sikrer optimalt mod nedsivning af problematiske stoffer. 

3.4.2 Forebyggelse 

Grundvandskvaliteten kan sikres ved direkte at fjerne aktiviteter, der udgør en trussel eller ved 
indirekte midler, der tager sigte mod en adfærdsændring. Første gruppe omfatter 
beskyttelseszoner, skovrejsning mm., mens adfærdsændring blandt andet kan sikres med 
indgåelse af dyrkningsaftaler og ved informationskampagner.  
 
Rundt om boringer til almen vandforsyning er der i dag udlagt en fysisk sikringszone på ti meter, 
der skal sikre selve installationen. Ofte vil denne sikringszone ikke udgøre en tilstrækkelig 
sikring mod nedsivning i den sårbare nærzone, hvilket har medført udarbejdelsen af ”Vejledning 
om Boringsnære Beskyttelsesområder”. Udlægning af disse beskyttelsesområder vil give en 
klar udvidet sikring mod forurening som skyldes brug og uheld med sprøjtemidler eller andre 
forurenende stoffer.  
 
Skovrejsning er et andet initiativ, der giver permanent sikring mod eventuel forurening i 
forbindelse med landbrugsdrift. Dette kan dog ikke ske i områder, der er udlagt som 
”skovrejsning uønsket”. I de fleste tilfælde vil etablering af skov ske med pålæggelse af 
fredskovspligt og servitut om ingen anvendelse af pesticider i forbindelse med etablering og drift 
af arealet.  
 
Arealer over 20 ha kan frit erhverves, da de kan udstykkes som skovejendom og frit omsættes. 
Mindre arealer kan erhverves og skovrejses, såfremt de ligger inden for et område, hvor der i 
indsatsplanen er beskrevet et særligt behov for grundvandsbeskyttelse. Større 
skovrejsningsprojekter kan ofte gennemføres i samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen (SNS).  
 
Modellen for dette vil være samfinansiering af udgifterne i forbindelse med køb og beplantning. 
Dette kunne være vandforsyning, kommune (begrundet i ønske om bynær skov) og SNS. Det 
skovrejste område vil blive ejet og drevet af SNS. Endeligt er der ikke noget til hinder for, at 
vandforsyning eller kommune indgår i hel eller delvis finansiering af privat skovrejsning, såfremt 
finansieringen ikke strider imod gældende regler ved privat skovrejsning. 
 
Vandforsyningers opkøb af landbrugsjord med henblik på sikring af fremtidig arealanvendelse 
ved enten egen drift af arealerne eller videresalg med pålagte dyrkningsrestriktioner kan ske 
såfremt de følgende betingelser er opfyldt. Først og fremmest skal der foreligge en vedtagen 
indsatsplan, der viser behov for en særlig beskyttelse. Arealer inden for  indsatsplanområderne 
kan erhverves som en bygningsløs ejendom, som forsyningen kan videresælge med de 
ønskede servitutter. For arealer mindre end to ha kan man ophæve landbrugspligten, hvilket 
betyder, at forsyninger kan beholde arealer og anvende dem uden hensyn til landbrugspligt.  
 
Deklarationspålæggelse kan ske som nævnt ovenfor ved erhvervelse af arealer, men kan også 
ske efter forhandling med lodsejer uden afståelse af jord. I princippet kan en deklaration om 
eksempelvis forbud mod anvendelse af pesticider være både permanent og tidsbegrænset. En 
tidsbegrænset aftale vil dog have karakter af en dyrkningsaftale (se nedenfor). Fordelen ved at 
anvende dette redskab er, at man ikke behøver at erhverve arealet for at sikre beskyttelsen. En 
prisfastsættelse kan ske ved en kapitalisering af det årlige tab, som kan beregnes efter 
Landsaftalen om frivillige dyrkningsaftaler, der er indgået mellem landbruget og 
vandværksforeningerne. 
 
Dyrkningsaftaler er i princippet en tidsbegrænset deklaration, der sikrer en bestemt 
arealanvendelse. Tabet kan som ovenfor beregnes efter landsaftalen. Fordelen ved indgåelse 
af dyrkningsaftaler er, at parterne kun binder sig for en kortere årrække, hvilket betyder, at det 
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er lettere at vurdere konsekvenserne af denne. Ulempen er naturligvis, at det ikke giver en 
permanent sikring af arealerne. Endeligt skal det nævnes, at der er behov for kontrol 
vedrørende efterlevelsen af aftalen. 
 
Økologisk dyrkning sikrer mod fremtidig nedsivning af sprøjtemidler til grundvandet, men er dog 
ikke nødvendigvis løsningen, hvis problemet er nitrat, idet økologiske husdyrbrug kan have en 
nitratudvaskning på højde med konventionelle husdyrbrug. Ved aftaler om overgang til økologi 
er det væsentligt at forholde sig til, hvorvidt en eventuel medfinansiering medfører bortfald af 
økologistøtte. Som udgangspunkt er det ikke muligt at opnå økologistøtte, hvis der samtidig 
sker betaling for den samme ydelse. For eksempel vil man ikke kunne opnå økologistøtte, hvis 
arealerne er omfattet af en dyrkningsaftale om ingen anvendelse af pesticider. Aftale om 
økologisk dyrkning kan være problematisk, da det er tredje part, der stiller vilkårene for 
økologisk dyrkning og vurderer, om disse er opfyldt. 
 
Vaske- og fyldpladser for sprøjtemidler kan være en væsentlig kilde til forurening, hvis den ikke 
er konstrueret korrekt og hvis midlerne håndteres uhensigtsmæssigt. Det kan derfor i visse 
tilfælde være fornuftigt at yde tilskud til en ændret indretning af disse pladser. Det skal dog 
nævnes, at en ny bekendtgørelse om vaske-/fyldpladser sætter nye regler for indretning af 
disse arealer. 
 
Historisk set er mange grundvandsforureninger skabt af sprøjtemidler anvendt af private og 
anden bynær anvendelse af pesticider. Her kan især nævnes BAM, som er et 
nedbrydningsprodukt fra aktivstoffet diclorbenil, der er solgt som prefix og casaron. Det er derfor 
relevant at udarbejde informationskampagner henvendt til private haveejere, boligselskaber mv. 
med henblik på at gøre opmærksom på, at alle har et ansvar for, at pesticider ikke spredes til 
grundvandet. Særlig problematisk er anvendelse af sprøjtemidler på ”bar jord” såsom 
gårdspladser, stier og veje. 
 
En del kampagner er blevet gennemført specielt i Hovedstadsregionen. Kampagnerne 
gennemføres hovedsagligt i nyudbyggede områder hvor beboerne lige er flyttet ind. 
Kampagnerne gennemføres som regel i samarbejde med en til to relevante grundejerforeninger 
i vandsamarbejdets område. Havevandringen bør gennemføres omkring påske (marts/april). 

Hovedbudskaber 
Hvor amternes recipientkvalitetsplaner ikke var bindende for kommunerne så bliver målene i 
vandplanen og indsatsprogrammerne bindende. Der er derfor ekstra god grund for 
forsyningerne og kommunerne til at være opmærksomme i udarbejdelsesfasen for 
vandplanen, da det kan have stor betydning for indholdet af de kommunale handleplaner og 
dermed for initiativerne i indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse samt vandforsyningsplaner. 
 
Dette stiller krav om etablering af et lokalt datagrundlag og om specialiseret faglig viden på et 
meget bredt felt for kommuner og forsyninger, f.eks. med hensyn til viden om recipientkvalitet 
og den effekt som den fysiske tilstand, grundvandsindvinding samt landbrugets dræning kan 
have. Endvidere vil der være behov for kommunalt samarbejde og en politisk koordinering i 
det samlede vandopland. Internt i kommunerne vil der være behov for samarbejde mellem 
forsyninger og kommunale myndigheder. 
 
På det politiske niveau kan det anbefales, at kommunerne på et tidligt tidspunkt får synliggjort 
de rammer og den økonomi der er forbundet med realisering af Vandrammedirektivet. På den 
baggrund kan der eventuelt opstilles en politisk vision for kommunens arbejde på vand- og 
naturområdet. 
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3.5 Miljøøkonomiske overvejelser 

Formålet med den miljøøkonomiske analyse er at vurdere, hvordan man mest 
omkostningseffektivt kan leve op til Vandrammedirektivets målsætninger om ”god tilstand” for 
alle recipienter og grundvandet. Den miljøøkonomiske sammenstilling skal bruges til at 
sammenligne forskellige tiltags miljømæssige effektivitet og omkostning med hinanden. 
 
For forsyningerne er det vigtigt, at den ”nemmeste” økonomiske løsning ikke vælges hver gang. 
Og dette kunne jo være i form af, at der lægges nye afgifter på vandet uden tilstrækkelig 
dokumentation for, at dette er et (tilstrækkeligt) omkostningseffektivt instrument. Det er derfor 
vigtigt, at have et overblik over de enkelte virkemidler og deres omkostningseffektivitet. 

3.5.1 Øgning af vandføringen i sommerperioden 

Opnåelse af god tilstand i vandløb kan opnås med initiativer rettet mod den kemiske tilstand 
eller mod de fysiske forhold i vandløbet – herunder vandføring. Flaskehalsen for opnåelse af 
god tilstand i vandløb kan ofte være sommervandføringen, idet denne periode er væsentlig for 
flora og fauna dels på grund af deres livscyklus dels på grund af at lav vandføring medfører 
stigende vandtemperatur og højere koncentration af forurenende stoffer. En række tiltag kan 
give øget vandføring herunder såvel initiativer rettet mod indvinding som initiativer rettet mod 
vandløbets fysiske forhold og mod oplandsbaserede forhold. 

3.5.2 Mulighed for at bidrage til øget sommervandføring via indgreb 
overfor indvinding  

Den ultimative (og dyreste) løsning vil være at flytte indvindingen væk fra det pågældende 
vandløb. Dette vil givet øge vandføringen, men det skal dog nævnes, at den øgede vandføring 
vil være fordelt over året og ikke nødvendigvis giver stor effekt i sommerperioden. Endeligt skal 
det med, at man med etablering af en ny kildeplads sender sorteper videre (mindsket 
vandføring i andre vandsystemer) – her skal der altså ske en afvejning af, hvor man opnår de 
største miljømæssige gevinster og mindste ulemper.  
 
Etablering af udpumpningsanlæg fra kildepladser kan give en større vandføring i 
sommerperioden, men vil oftest ikke give en større vandføring fordelt over året. Et sådan anlæg 
kan etableres forholdsvis billigt, men er dog ikke nødvendigvis garant for optimal vandkvalitet. 
Der eksisterer i dag enkelte af disse anlæg, som alle er forholdsvis små og rettet mod lokale 
forhold. 
 
Vilkår om ingen eller nedsat indvinding i sommermånederne kan i mange tilfælde medvirke til 
en øget vandføring i vandløb. Dette vil især have effekt ved indgreb mod indvinding fra 
overfladenære magasiner. Hensynet til vandføring indgår i dag allerede i behandlingen af 
indvindingstilladelser, hvor specielt vilkårene for markvandingsanlæg er relevante. Selv om den 
høje nettonedbør i det vestlige Jylland skulle indikere gode vandføringsforhold, så er der mange 
steder på de sandede jorde problemer i tørre somre på grund af markvanding. 

3.5.3 Alternativer til indgreb overfor indvinding 

Øget vandføring kan opnås ved en lang række indgreb mod såvel de fysiske 
afstrømningsforhold som arealanvendelsen i oplandet. Nogle af disse indgreb kan udføres uden 
de store omkostninger, mens andre medfører store omkostninger for især landbruget. Det vil 
dog ofte være økonomisk attraktivt at udføre disse indgreb, idet de udover at være 
omkostningseffektive også ofte vil have miljømæssige sidegevinster i form af øget naturindhold. 
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Generelt kan der opnås større vandføring i sommerperioden ved at øge opholdstiden for vandet 
i oplandet. Dette er som regel i strid med landbrugets ønske om en hurtig afstrømning fra de 
omkringliggende arealer.  
 
Den simpleste måde at øge opholdstiden i et vandløb er ved at mindske grødeskæring, hvilket 
nedsætter hastigheden i vandløbene. Dette vil ligeledes indvirke positivt på leveforhold for flora 
og fauna i vandløbet, hvilket i sig selv vil medvirke til målopfyldelse. Hvis der skal ske 
grødeskæring bør den derfor udelukkende ske om efteråret og være så nænsom som 
overhovedet muligt. Tilsvarende gælder det, at der ikke bør ske uddybninger mv. af vandløb. 
For disse forhold gælder, at der udover de økonomiske barrierer også kan være formelle 
hindringer i form af vandløbsregulativer udstedt med baggrund i Vandløbsloven. 
 
Vandløbslovens primære formål er at sikre dræning af landbrugsjord, hvilket betyder at 
vandløbsregulativerne skal ses i denne sammenhæng. Vandløbsloven er ikke blevet revideret i 
forbindelse med Kommunalreformen og kan derfor være til hinder for en opnåelse af 
miljømålene på sigt. Her tænkes specielt ønsker om en mere skånsom 
vandløbsvedligeholdelse, genslyngning af åer mv. 
 
De danske vandløbs fysiske forhold er i høj grad ændret med henblik på at få en hurtig 
afstrømning. Det vil derfor i mange tilfælde være nødvendigt at genskabe snoninger og 
bevoksninger. Efterhånden findes der mange positive eksempler på effekten af ændrede 
strømningsforhold. Disse projekter spænder i omfang fra genskabelse af naturtilstand i de 
mindste bække til Skjern Å-projektet. Snoninger kan genskabes ved udgravning eller ved 
målrettet udlægning af sten.  
 
En række indgreb kan sikre, at afstrømningen fra tilstødende arealer fordeles mere jævnt over 
året, hvorved sommervandføringen øges. Et af disse indgreb er udlægning af våde enge, som 
ellers primært etableres pga. deres evne til at tilbageholde kvælstof. Våde enge binder store 
mængder vand, der langsomt frigives til vandløbet i løbet af sommerhalvåret. Tilsvarende kan 
afgivelsen af vand i sommerhalvåret øges ved at lukke  dræn i skove og marker. Eventuelt kan 
en sæsonregulering af dræning komme på tale, således, at dræn ikke er aktive i 
sommerhalvåret eller kun afdræner til en mindre dybde. 
 
Ændret arealanvendelse kan også medvirke til øget sommervandføring. Dette kan ske dels ved 
initiativer, der er rettet mod afstrømning til overfladevand dels rettet mod øget infiltration til 
grundvandet. 
 
I dag afledes regnvand oftest via kloakker og kommer derfor meget hurtigt ud i tilknyttede 
vandløb. Denne proces kan forsinkes ved, at der sker øget anvendelse af nedsivning i 
byområder og ved etablering af kunstige vådområder. Målrettet anvendelse af 
regnvandsbassiner vil også i visse tilfælde kunne medvirke til opretholdelse af en ønsket 
vandføring.  
 
Infiltration fra landbrugsarealer kan ændres ved en ændret afgrødesammensætning, da der ofte 
er stor forskel på fordampning fra forskellige afgrøder. Oftest vil der være stor fordampning fra 
rækkeafgrøder, hvor jorden er bar mellem planterne, mens græsarealer har en mindre 
fordampning. Endvidere er fordampning vidt forskellig mellem forskellige plantearter.  
 
Fordampning fra skov er af næsten samme størrelsesorden som fra landbrugsarealer, men da 
man ved skovrejsning oftest vælger ikke at opretholde dræn, så er nettoinfiltrationen større 
under skov. Specielt vil nettoinfiltrationen være størst under løvskov. 
 
Klimaændringer vil sandsynligvis føre til langt flere kraftige nedbørshændelser med deraf 
følgende risiko for oversvømmelser specielt i de nedre dele af vandløbssystemet. Det vil derfor 
også af denne grund være formålstjenligt at forsinke regnvandets vej mod havet. Ovennævnte 
indgreb mod hurtig afstrømning vil derfor være meget nyttige og medvirke til, at indsatser på 
dette område er miljøøkonomisk fordelagtige.  
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Det er ikke simpelt at beregne, hvilke tiltag der giver mest miljø for pengene, men overordnet 
må omkostningerne pr. kubikmeter (l/s) øget vandføring ved sommerminima være en meget 
væsentlig parameter. Effekten af en forsinket tilstrømning kan dog være meget minimal, hvis de 
fysiske forhold i vandløbet ikke er i orden. 

3.5.4 Kvalitetsproblematikken 

I visse tilfælde er højere grundvandskvalitet end de gældende krav til drikkevandskvalitet 
nødvendig for at opnå god tilstand for overfladevand. Her tænkes specielt på indsats i 
overfladenære grundvandsforekomster, der udelukkende er udpeget, fordi de ”føder” 
overfladevandssystemerne. Dette leder frem til spørgsmålet om, hvem der skal betale for sikring 
af grundvand, der ikke anvendes til drikkevandsformål, men som føder overfladevands-
systemet? I visse tilfælde kan vandforsyninger være interesseret i at sikre reserver, der i dag 
ikke anvendes til indvinding, men oftest vil forsyningerne ikke have interesse i overfladenære 
magasiner og kan ikke pålægges udgifter til sikring af disse efter Vandforsyningsloven. 
Ligeledes kan vandforsyninger ikke pålægges udgifter med henblik på at opnå en vandkvalitet, 
der er meget højere end kravene til drikkevand. For eksempel vil vandforsyninger ikke kunne 
pålægges at betale for en indsats, der sikrer, at grundvandet kun indeholder 10 mg nitrat pr liter. 
 

 

Hovedbudskaber 
Valg af virkemidler, der sikrer mest miljø for pengene, kræver inddragelse af viden om såvel effekt 
som omkostninger ved alle virkemidler.  
 
Den nuværende viden tyder på, at det oftest er billigere (mere omkostningseffektivt) at sikre god 
miljøtilstand i vandløb ved midler, der giver øget sommervandføring og ved initiativer rettet mod 
de fysiske forhold i vandløbet end ved initiativer rettet mod kemiske parametre.  
 
Ved initiativer rettet mod grundvand, søer og kystnære farvande vil det oftest være nødvendigt at 
inddrage arealanvendelsen i oplandet.  
 
Det bør endeligt overvejes, hvorvidt de enkelte har positive eller negative afledte effekter. For 
eksempel kan det tænkes, at udlægning af våde enge vil medvirke til opfyldelse af 
Habitatdirektivet og skovrejsning til opfyldelse af den nationale skovplan. 

3.6 Samspil med anden lovgivning  

3.6.1 Overordnet planlægning 

Helt overordnet må de forskellige planer i planhierarkiet ikke være i uoverensstemmelse. Det vil 
sige, at regionale udviklingsplaner, kommune- og lokalplaner, som er den bærende planlægning 
i forhold til arealanvendelse, Miljømålslovens vandplaner, de heraf følgende kommunale 
handleplaner, vandforsyningsplaner og indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse skal stemme 
overens med hinanden. 
 
Hertil kommer de planer, der udarbejdes i forhold til jordforureningsloven samt sammenspillet 
med spildevandsplaner.  
 
Kommuneplanen hvor den overordnede disponering af arealerne i kommunen er angivet, 
udstikker rammerne for lokalplanernes indhold. Det skal sikres, at der er overensstemmelse 
mellem vandforsynings- og indsatsplanerne og lokalplanerne og særligt med de bestemmelser 
der vedrører vandforsyningen i området. 
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3.6.2 Klimaændringer 

Effekter af klimaændringer vil få betydning for etablering, drift og vedligeholdelse af 
vandforsyningsanlæggene og i de fremtidige vandforsyningsplaner bør der være taget stilling til 
foranstaltninger til sikring af, at indvindingsanlæg ligger optimalt således, at de ikke 
oversvømmes i fremtiden.  
Effekten af klimaændringer vil betyde, at kommuner og forsyninger vil skulle forholde sig til 
større regnmængder og håndtering af mere ekstrem regn hvilket betyder, at der eventuelt skal 
udtænkes helt nye strategier i forhold til håndtering af oversvømmelser, udlæg af sårbare 
arealer mv. Det er derfor vigtigt, at indtænke effekter af klimaændringer allerede på stadiet før 
de detaljerede vandforsynings- og indsatsplaner udarbejdes og det vil således være væsentligt 
også at inddrage dette element i Idéfasen, hvor kommunen og vandforsyningerne bør forholde 
sig til betydningen af mere ekstrem regn i vinterhalvåret for grundvandsdannelse, udvikling af 
grundvandskvaliteten samt påvirkningsgraden af vandindvinding på for afstrømningen i 
vandområderne og dermed for risikoen for ikke at kunne overholde miljømålet i 2015. 

3.6.3 Grundvandsdirektivet  

EU direktiv 2006/118/EF om beskyttelse af grundvandet mod forurening og forringelse 
”Grundvandsdirektivet” skal sætte fokus på beskyttelse af grundvandsressourcen, og det nye 
grundvandsdirektiv er en videreførelse af 1980-direktivet, dog udvides listen over de stoffer som 
direktivet omfatter, til metaller og hormonforstyrrende stoffer. 
 
Teksten giver nu landene en regulær forpligtelse til at forhindre (prevent) forurening af 
grundvandet med farlige stoffer i stedet for det tidligere ønske om en blødere formulering om at 
”tilstræbe at forhindre” (aim to prevent) forurening. 
 
Det er af afgørende betydning, at der nu er en pligt for medlemslandene til at beskytte 
grundvandet mod forurening, samt at grundvandet har fået en selvstændig status i sig selv og 
ikke ”kun” som en ressource, som kan udnyttes til drikkevandsformål. Med andre ord skal 
grundvand være rent, hvilket forventes at sætte yderligere fokus på forebyggende tiltag mod 
grundvandsforurening i bl.a. vandværkernes indvindingsoplande, da det – såfremt uheldet er 
ude – ikke er nok at ”rense sig ud af problemerne” for at skaffe rent drikkevand. 
 
Teksten giver også mulighed for, at medlemslandene kan indføre strengere regler, helt op til at 
hele lande kan udpeges som beskyttelsesområder.  
 
Hertil kommer at grundvandsbeskyttelsen skal være med til at fastholde den mindst mulige 
vandbehandling, med andre ord den simple vandbehandling som grundvand gennemgår, før 
det bliver til drikkevand. Samtidig skal grundvand betragtes som en ”økologisk ressource”, som 
føder grundvand ind i overfladevandssystemerne. Dette kan ´bl.a. medføre behovet for en 
fremtidig beskyttelse af grundvandsforekomster, der ligger tæt på vandløb. 
Det skal bemærkes, at Direktivet ikke er implementeret i dansk lovgivning og udmøntningen af 
Direktivet først vil have den store relevans i næste plancyklus. 

47 
 



 

Hovedbudskaber  
Det er kommunernes opgave, at sikre, at de forskellige planer ikke modsiger hinanden. De 
kommunale planer på vandområdet skal være i overensstemmelse med kommunernes 
planer på andre områder. I nogle tilfælde skal planer på andre områder indordne sig under 
bestemmelserne på vandområdet, og i andre tilfælde skal bestemmelserne på 
vandområdet indordne sig under planer på andre områder. I den udstrækning der matte 
være uoverensstemmelser, skal planerne ændres, så overensstemmelse opnås. 
 
Det er endvidere en god idé at sikre, at forventninger til effekten af klimaændringer og 
konsekvenser af grundvandsdirektivet tages i betragtning, både i vandplanerne, men i lige 
så høj grad i de andre planændringer, der kan blive resultatet af Idéfasen. 
 
Der bør være opmærksomhed omkring det forhold, at bestemmelser i nogle eksisterende 
love med betydning for vandområdet kan virke hindrende i forhold til implementeringen af 
vandplaner, indsatsprogrammer og kommunale handleplaner. En årsag hertil kan være, at 
disse love i varierende grad er blevet justeret i forhold til den ændrede retstilstand, der er 
kommet med Miljømålsloven. Eksempler på sådanne love kan være vandløbsloven, 
vandforsyningsloven og naturbeskyttelsesloven. 

3.7 Udfordringer for planlægningen 

3.7.0 Indledning 

En del vandværker har de seneste 15 år været udsat for forurening med kemikalier fra industri, 
lossepladser eller pesticider. Derfor et det vigtigt, at vandforsyningerne gør gældende, at 
drikkevandsindvinding ikke kan sløjfes, men højst flyttes. Vandplanerne skal angive realistiske 
omkostninger ved flytning/spredning af kildefelter. Samtidig er det vigtigt, at vandforsyningerne 
henviser til den begrænsede rummelighed inden for Områder med Særlige 
Drikkevandsinteresser. 

3.7.1 Baggrund 

En del vandværker har de seneste 15 år været udsat for forurening med kemikalier fra industri, 
lossepladser eller pesticider. Andre er ramt af problemer med Nikkel eller Arsen. De fleste 
vandværker har fundet en god løsning på problemet – mange ved at etablere nye kildefelter 
med dybere boringer, ofte i nogen afstand fra vandværket. De nye kildefelter er således anlagt, 
hvor der ikke er kendte forureningskilder, og ofte er indvindingen flyttet til grundvandsmagasiner 
med bedre naturlig beskyttelse. Problemerne har ramt vilkårligt blandt såvel store som små 
vandforsyninger og afspejles i store udsving i vandforsyningernes økonomi. Omkostningerne 
fordeles på undersøgelser, boringer, råvandsledninger og ændring af vandværkerne. 
 
De seneste år er der dukket forholdsvis få nye problemer op, men vi har lært, at nye problemer 
kan dukke op og kræve stor indsats og evt. nye kildefelter. 
 
Selv om vandforbruget er stagneret vil der i fremtiden være vandforsyninger, der får behov for 
kapacitetsudvidelser på grund af tilflytning – af mennesker eller industri. 

3.7.2 Rummelighed i vandplanerne 

Drikkevandsindvinding påvirker vandets kredsløb og det kan derfor ikke udelukkes, at visse 
kildefelter er til hinder for opfyldelse af målene.  
 
I den situation, er det vigtigt, at vandforsyningen går aktivt ind i Idéfasen: 
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• Peger på andre virkemidler over for påvirkninger, der er omtalt i forrige afsnit 
• Gør gældende, at drikkevandsindvinding ikke kan sløjfes, men højst flyttes 
• Kan angive realistiske omkostninger ved flytning/spredning af kildefelter. 
• Henviser til begrænset rummelighed inden for Områder med Særlige 

Drikkevandsinteresser, samt eventuelle resultater af kortlægning og indsatsplaner 

3.7.3 Tre eksempler: 

Vandværk A har for få år siden etableret et nyt kildefelt inden for Område med Særlige 
Drikkevandsinteresser. I overensstemmelse med en vedtaget Indsatsplan er der etableret 
grundvandsbeskyttelse (skovrejsning, dyrkningsaftaler el. lign.). Indvindingen ligger i et opland, 
hvor vandplanmålsætningen ikke er opflydt.  
 
Vandværket skal i Idéfasen gøre opmærksom på, at man har fået en tilladelse helt i 
overensstemmelse med Regionplanen og at man har fulgt Indsatsplanen ”i god tro”. Endvidere 
skal vandværket gøre op, hvilke investeringer, der har været forgæves, hvis kildefeltet skal 
nedlægges, ligesom man må spørge, hvor tilsvarende velbeskyttet og bæredygtig indvinding 
kan anvises.  
 
Vandværk B ligger i byen, har korte boringer og dårlig naturlig beskyttelse. Der er målt lave 
indhold af sprøjtemidler i et par af boringerne. I indvindingsoplandet er der registreret flere 
potentielle forureningskilder. Indvindingsoplandet er ikke udlagt som Område med Særlige 
Drikkevandsinteresser i seneste Regionplan. Det nærmeste vandløb er stort i forhold til 
indvindingen, så der er ikke konflikt med vandplanmålsætningen.  
 
Vandværket er naturligvis opmærksom på den uholdbare indvindingssituation, og er på jagt 
efter et nyt, bæredygtigt kildefelt. Da udflytning til oplande, hvor vandplanmålsætningerne ikke 
er opfyldt nemt kan komme på tale, er det derfor vigtigt, at gøre opmærksom på situationen i 
Idéfasen. Vandværket skal forlange, at der reserveres en vandressource – helst inden for OSD 
- og gerne, hvor Amtets kortlægning har vist, at der er et godt, velbeskyttet grundvandsmagasin 
til rådighed. Selv om der måske ikke er akut behov for etablering af nyt kildefelt, er det i 
Idéfasen, at man skal række fingeren op om eventuelle fremtidige behov. 
 
Vandværk C har et gammelt, men velfungerende kildefelt ved et lille vandløb, som tørlægges 
om sommeren. Vandplanmålsætningen er ikke opfyldt.  
 
Vandværket skal i Idéfasen som i de foregående eksempler påpege, at indvindingen skal 
foretages et andet sted og bede om anvisning af alternative kildefelter af mindst samme kvalitet 
– og som ikke kommer i konflikt med vandplanen. Man kan stille spørgsmål til det konkrete 
miljømål (begrebet skal defineres), idet der efter mange års påvirkning kan være etableret 
biotoper, der går tabt, hvis indvindingen ophører. Det må også påpeges, at ophør af 
indvindingen vil medføre væsentlig forhøjet grundvandsstand i et større område, som kan få 
følger. Hvis området er bebygget, kan det blive nødvendigt at dræne, hvorved den påtænkte 
forbedring af vandmiljøet helt eller delvist udebliver. 
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Hovedbudskaber 
Miljømålslovens vandplaner og indsatsprogrammer skal sikre gode forhold i vandmiljøet og er 
derfor som udgangspunkt i tråd med vandforsyningernes grundlæggende interesser. 
 
Dette være sagt, er det dog vigtigt, at vandforsyningerne forholder sig konkret til egne 
udfordringer i fremtiden og gør sig klart, hvor deres interesser kan komme i konflikt med 
vandplaner og indsatsprogrammer. 
 
Idéfasen er en god anledning til at se fremad, og gå i dialog om at sikre gode rammer for 
indvindingen langt ud i fremtiden.  Kapitel 3 har opridset mange mulige interessekonflikter. 
Den enkelte vandforsyning må vurdere hvilke - om nogen - der har aktualitet for den. 

4. Idéfasen og fokusområder for spildevand 

4.0 Indledning 

Der ikke lagt op til væsentlige ændringer i regelsættet om udarbejdelse og indhold af de 
kommunale spildevandsplaner. Spildevandsplanerne skal som sektorplaner være med til at 
realisere målene i vandplanerne og initiativerne i de kommunale handleplaner. Hvor amternes 
recipientkvalitetsplaner ikke var bindende for kommunerne, så bliver målene i vandplanen og 
indsatsprogrammerne bindende. Hertil kommer, at specielt vurderingen af målopfyldelsen (eller 
mangel på samme) i kystområderne er svær at vurdere på grund af forskelligt datagrundlag mv. 

4.1 Spildevandsplanlægning 

Vandrammedirektivets planlægningskrav er blevet implementeret med Miljømålsloven, som 
danner rammen om to nye plantyper – vandplanen og den kommunale handleplan – der 
sammen skal styre og koordinere den indsats, der skal til for at vandforekomsterne kan leve op 
til målsætningen om god tilstand i 2015. De komplekse sammenhænge mellem vand- og 
kloakforsyning og miljø- og ressourceproblemer stiller kommunerne og kloakforsyningerne over 
for en række udfordringer. Både grundvandsindvinding og udledning af spildevand påvirker 
natur- og miljøkvaliteten i søer og vandløb. Transporten af de stadig større vandmængder bl.a. 
som følge af en fortætning af byerne sammenholdt med klimaændringer medfører en ændring 
af hele det hydrologiske system. Den intensiverede arealanvendelse og forbruget af 
miljøfremmede stoffet i husholdning og industri og et stigende antal punktkilder stiller nye krav til 
kommunernes planlægning. 
 
Planlægning med betydning for vandforvaltningen kan fremover opdeles i en 
vandressourceplanlægning (vandplaner, handleplaner og indsatsplaner), en sammenfattende 
fysisk planlægning (landsplandirektiver, kommuneplaner, lokalplaner) og en teknisk 
infrastrukturplanlægning (sektorplaner som vandforsyningsplaner og spildevandsplaner). 
 
Ifølge Miljøbeskyttelsesloven og en revideret Spildevandsbekendtgørelse (bkg. 1667 af 
14.12.2006) er der ikke lagt op til væsentlige ændringer i regelsættet om udarbejdelse og 
indhold af de kommunale spildevandsplaner. Spildevandsplanerne skal som sektorplaner være 
med til at realisere målene i vandplanerne og initiativerne i de kommunale handleplaner. Ifølge 
Miljøbeskyttelseslovens § 32 stk. 2 må spildevandsplanen ikke stride imod vandplanen og 
kommuneplanen. Spildevandsplanerne skal indeholde oplysninger om, hvordan de forholder sig 
til kommune-, region- og vandplanen samt til den økonomiske planlægning og til vandløbenes 
fysiske tilstand. 
 
En af de væsentligste ændringer i forbindelse med planlægningen er i forhold til Planloven. Her 
bliver de statslige vandplaner i første omgang implementeret igennem kommunale 
handlingsplaner, som efterfølgende vil blive integreret i kommuneplanerne. Hvor amternes 
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recipientkvalitetsplaner ikke var bindende for kommunerne, så bliver målene i vandplanen og 
indsatsprogrammerne bindende. Der er derfor ekstra god grund for forsyningerne og 
kommunerne til at være opmærksomme i udarbejdelsesfasen for vandplanen, da det kan have 
stor betydning for indholdet af de kommunale handleplaner og dermed for initiativerne i 
spildevandsplanerne. 
 
Dette stiller krav om etablering af et lokalt datagrundlag og om specialiseret faglig viden på et 
meget bredt felt for kommuner og forsyninger, f.eks. med hensyn til viden om recipientkvalitet 
og den effekt, som den fysiske tilstand og udledninger fra diffuse kilder og punktkilder kan have. 
Endvidere vil der være behov for kommunalt samarbejde og en politisk koordinering i det 
samlede vandopland. Internt i kommunerne vil der være behov for samarbejde mellem 
forsyninger og kommunale myndigheder. 
 
På det politiske niveau kan det anbefales, at kommunerne på et tidligt tidspunkt får synliggjort 
de rammer og den økonomi, der er forbundet med realisering af Vandrammedirektivet. På den 
baggrund kan der eventuelt opstilles en politisk vision for kommunens arbejde på vand- og 
naturområdet. 
 
Et forhold, der også kræver opmærksomhed fra kloakforsyningernes side er, hvilke initiativer, 
der af vanddistriktsmyndigheden bliver henregnet under ”basis-tiltag”, dvs. tiltag der f.eks. skal 
gennemføres i henhold til vandmiljøplan II og III, udledningstilladelser og gældende 
spildevandsplaner. Kloakforsyningerne skal sikre sig, at de betydelige investeringer, der ligger i 
disse tiltag - og som også medvirker til opnåelse af vandområdernes målsætninger - medregnes 
i den samlede økonomiske vurdering af, hvordan indsatsen skal fordeles på den økonomisk og 
miljømæssigt mest optimale måde. 

 

Hovedbudskaber 
En væsentlig ændring i forhold til planlægningen er i relation til planloven. Hvor amternes 
recipientkvalitetsplaner ikke var bindende for kommunerne, så bliver målene i vandplanen og 
indsatsprogrammerne bindende. Der er derfor ekstra god grund for forsyningerne og 
kommunerne til at være opmærksomme i Idéfasen forud for udarbejdelse af vandplanen, da 
det kan have stor betydning for indholdet af de kommunale handleplaner og dermed for 
initiativerne i spildevandsplanerne. 
 
Dette stiller krav om etablering af et lokalt datagrundlag og om specialiseret faglig viden på et 
meget bredt felt for kommuner og forsyninger, f.eks. med hensyn til viden om recipientkvalitet 
og den effekt, som den fysiske tilstand og udledninger fra diffuse kilder og punktkilder kan 
have. Endvidere vil der være behov for kommunalt samarbejde og en politisk koordinering i 
det samlede vandopland. Internt i kommunerne vil der være behov for samarbejde mellem 
forsyninger og kommunale myndigheder. 
 
På det politiske niveau kan det anbefales, at kommunerne på et tidligt tidspunkt får synliggjort 
de rammer og den økonomi, der er forbundet med realisering af Vandrammedirektivet. På den 
baggrund kan der eventuelt opstilles en politisk vision for kommunens arbejde på vand- og 
naturområdet.
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4.2 Udledninger opdelt på kilde 

Den samlede årlige tilførsel til marine områder af kvælstof og fosfor gennem vandløb og direkte 
spildevandsudledninger fremgår af figur 6 og 7. 

 
Figur 6: samlet årlig tilførsel til marine områder af kvælstof gennem vandløb og direkte spildevandsudledninger. 
Spildevand fra spredt bebyggelse (ca. 790 tons TN) er medtaget under diffus afstrømning som også omfatter bidrag fra 
landbruget. (kilde: Vandmiljø og Natur 2005, Faglig rapport fra DMU nr. 597, 2006) 

 
Figur 7: samlet årlig tilførsel til marine områder af fosfor gennem vandløb og direkte spildevandsudledninger. 
Spildevand fra spredt bebyggelse (ca. 205 tons TP) er medtaget under diffus afstrømning som også omfatter bidrag fra 
landbruget. (kilde: Vandmiljø og Natur 2005, Faglig rapport fra DMU nr. 597, 2006) 
 
Det fremgår klart, at der er sket en markant reduktion af både kvælstof- og fosfortilførslen til 
havet siden Vandmiljøplan I blev vedtaget i 1987. Spildevandsbidraget har opnået den 
forholdsmæssigt største reduktion i belastning med næringsstoffer.  
 
I 2005 udgør tilførslen af kvælstof med spildevandet 10 % af den totale tilførsel af kvælstof til 
havet, mens det samlede bidrag af fosfor fra spildevandskilder til havområderne er opgjort til 
33 % af den samlede tilførsel (DMU, 2006). Det er altså primært på fosforsiden, der er noget at 
hente i forhold til en yderligere reduktion af spildevandsbidraget.  
  
Punktkildebidraget opdelt på kilder for organisk stof, kvælstof og fosfor til henholdsvis havet og 
ferskvand fremgår af figur 8. 
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Figur:8: Punktkildeudledninger opdelt på kilder (Kilde: Punktkilder 2004, MST, 2005) 
 
For punktkildeudledningerne direkte til havet ses det, at renseanlæggene her er den 
dominerende kilde med hensyn til udledning af fosfor og kvælstof. I forhold til ferskvand fremgår 
imidlertid, at udledningen af NPO via spredt bebyggelse og regnbetingede udledninger udgør 
en væsentlig andel af den samlede udledning af NPO. 
 
For kvælstof svarer udledningen via overløb til gennemsnitligt 12 % af udledningen via 
renseanlæg, for fosfor til 30 % og for COD til 24 % (MST, 2005). Ifølge Miljøministeriets 
statusredegørelse for forbedret spildevandsrensning i det åbne land udgivet i november 2006 
udgør udledningen af kvælstof og fosfor fra den spredte bebyggelse hhv. ca. 790 tons TN og 
205 tons TP. Dette svarer til ca. 20 % af den samlede kvælstofudledning fra de renseanlæg, der 
indgår i punktkildeopgørelserne og næsten 50 % af den samlede fosforudledning fra 
renseanlæg. 
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Figur 9 viser udledningen af N, P og COD fra regnbetingede udledninger i forhold til udledning 
fra renseanlæg (> 5000 PE) fordelt på amter. 
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Figur 9: udledningen af N, P og COD fra regnbetingede udledninger i forhold til udledning fra renseanlæg > 5000 PE 
fordelt på amter (Kilde: Miljøstyrelsens, 2005). 
 
Som en del af Vandmiljøplan III aftalen blev der igangsat et arbejde, som skulle undersøge de 
tekniske muligheder for yderligere reduktion af fosfor og kvælstof fra de eksisterende 
renseanlæg. Her peges der på et reduktionspotentiale på 480 t N/år og 48 t P/år ved optimering 
af processer og bedre styring på renseanlæg > 15.000 PE. Reduktionspotentialet ved 
udbygning af de eksisterende renseanlæg fremgår af tabel 7 og reduktionspotentialet for de 
regnbetingede udledninger af tabel 8. 
 
Scenarier/anlæg Reduktion Enhedspris Omkostninger 

Optimering 
> 15.000 PE 

480 t N/år 
48 t P/år 

17–26 kr./kg 
170-260 kr./kg 

16 – 25 mio. kr./år 

Udbygn. N-fjern. 
>15.000 PE 
<15.000 PE 

 
1.100 t N/år 
800 t N/år 

 
300–600 kr./kg 
50-100 kr./kg 

 
330-660 mio. kr./år 
40-80 mio. kr./år 

Udbygn. P-fjern. 
> 5.000 PE 
< 5.000 PE 

 
200 t P/år 
110 t P/år 

 
1-2.000 kr./kg 
150-300 kr./kg 

 
200-400 mio. kr./år 
17-33 mio. kr./år 

Tabel 7: Reduktionspotentialet ved udbygning af eksisterende renseanlæg (kilde: Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 
2007) 
 
Scenarier Reduktion Enhedspris Omkostninger 

Bassiner på fælleskloak 169 t N/år 
63 t P/år 

3.600 kr./kg 
9.500 kr./kg 

1.200 mio. kr./år 

Bassiner på 
separatkloakerede 
arealer 

29–58 t N/år 
24-36 t/P/år 

2.400 – 4.800 
3.900 – 5.800 

280 mio. kr./år 

Tabel 8: Reduktionspotentialet ved regnbetingede udledninger (kilde: Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 2007) 
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Miljøstyrelsens opgørelser over udledninger af spildevand sammenholdt med de 
belastningsopgørelser, som fremgår af de basisanalyser der er udarbejdet for vandområderne, 
peger på, at indsatsen i forhold til spildevand primært skal lægges i forhold til de regnbetingede 
udledninger og den spredte bebyggelse. Undersøgelser viser dog, at der også er et 
reduktionspotentiale i forhold til renseanlæg - særligt ved optimering og bedre styring af 
eksisterende renseanlæg. Ved valg af løsning skal der i henhold til Vandrammedirektivet artikel 
9 tages hensyn til løsningernes omkostningseffektivitet, jf. denne vejlednings afsnit 2.5. 
 
Hvad angår indsatsen i forhold til den spredte bebyggelse, skal der tages hensyn til den 
allerede planlagte indsats, som fremgår af gældende regionplan for spildevandsafledning i det 
åbne land. 
 

Hovedbudskaber 
Miljøstyrelsens opgørelser over udledninger af spildevand sammenholdt med de 
belastningsopgørelser, som fremgår af de basisanalyser, der er udarbejdet for 
vandområderne, peger på, at indsatsen i forhold til spildevand primært skal lægges i 
forhold til de regnbetingede udledninger og den spredte bebyggelse. Undersøgelser viser 
dog, at der også er et reduktionspotentiale i forhold til renseanlæg - særligt ved optimering 
og bedre styring af eksisterende renseanlæg. 
 
Hvad angår indsatsen i forhold til den spredte bebyggelse, skal der tages hensyn til den 
allerede planlagte indsats, som fremgår af gældende regionplan for spildevands-afledning 
i det åbne land. 

4.2.1 Miljøfremmede stoffer  

Påvirkningen af vandområderne med miljøfremmede stoffer skyldes udledninger fra 
renseanlæg, industri (virksomheder med separat udledning), regnbetingede udledninger (både 
fælleskloakerede systemer og separate regnvandssystemer), spredt bebyggelse, luft (våd- og 
tørdeposition) og landbrug. 
 
I tabel 9 ses en sammenligning af den samlede våddeposition af tungmetaller på landjorden, 
søer og vandløb (43.000 km2) og indre danske farvande (31.500 km2) med et estimat af 
udledningen fra punktkilder til overfladevand og emissionen til luften. Punktkilderne omfatter 
udløb fra renseanlæg, udledning fra industri, overløb fra fælleskloakerede områder og skønnet 
udledning fra spredt bebyggelse. Den totale årlige udledning opdelt på kilde fremgår af tabel 10 
og det skal her bemærkes, at overløb fra separate regnvandssystemer ikke er inkluderet (DMU, 
2006). 
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Tabel 9: Den estimerede deposition til land og de indre danske farvande i 2003, udledninger fra punktkilder i perioden 
1998-2003 og emissioner fra forskellige sektorer i 2003 (kilde: DMU, 2006). 
 
 

 
Tabel 10: Samlet gennemsnitlig årlig udledning af tungmetaller fra renseanlæg i perioden 1998-2003, fra industri i 
perioden 2001-2003, estimeret årlig udledning i regnbetingede overløb fra fælleskloakerede områder samt skønnet årlig 
udledning fra spredt bebyggelse (kilde: DMU, 2006)  
 
Tabel 10 illustrerer, at udledningen af tungmetaller og overløb fra fælleskloakerede systemer 
udgør en væsentlig andel af udledningen totalt fra renseanlæg. Tabel 9 viser samtidig, at det 
gælder for de miljøfremmede stoffer som med næringsstofferne, at kilderne til forureningen er 
mangfoldige og ikke kun spildevandsrelaterede (her illustreret ved tungmetallerne). Det er 
derfor nødvendigt at sætte bredt ind i flere sektorer både nationalt og globalt, hvis påvirkningen 
af vandmiljøet med miljøfremmede stoffer skal reduceres tilstrækkeligt til, at det vil være muligt 
at nå miljømålet om god kemisk tilstand i 2015. 
 
Basisanalysernes beskrivelse af påvirkninger af vandområderne med miljøfremmede stoffer er 
meget forskellig i detaljeringsgrad fra, at ét vandområdedistrikt har lavet en meget 
fyldestgørende vurdering af påvirkningen af en række stoffer til en vurdering på helt overordnet 
niveau. 
 
Basisanalysens risikovurdering for samtlige vandområdedistrikter identificerer imidlertid 
miljøfremmede stoffer som en påvirkningstype der kan være årsag til, at miljømålet ikke kan 
overholdes. Overordnet set vurderes udledninger fra renseanlæg ikke generelt at give 
anledning til uacceptable koncentrationer af miljøfremmede stoffer herunder tungmetaller, mens 
det vurderes, at især regnbetingede udledninger men også spredt bebyggelse kan være årsag 
til risiko for manglende overholdelse af miljømål for vandløbene. Det skal dog nævnes, at der 
typisk ikke eksisterer en viden som er detaljeret nok til at vurdere forholdene omkring de enkelte 
udløb. Akkumulering af stoffer i sø/havsediment og biota er flere steder årsag til, at miljømålet 
ikke vil kunne overholdes i 2015.  
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I Vanddistrikt 70 (Århus Amt) har man baseret risikovurderingen hvad angår de miljøfremmede 
stoffer på dels NOVA/NOVANA overvågningsprogrammet og egne supplerende undersøgelser 
af en række miljøfremmede stoffer i perioden stoffer 1998-2005 og her ligger således ret god 
dokumentation for stoffernes forekomst, belastningskilde og kildestyrke. PAH og DEHP er 
vurderet til, at være stoffer som vil være en væsentlig årsag til at miljømålet om god kemisk 
tilstand ikke kan opnås i 2015 idet stofferne er målt i kritiske koncentrationer i vandløb, sø- og 
havsediment og biota. PAH’erne findes i tjære- olie- og benzinprodukter og er 
PolyAromatiskeHydrocarboner, som primært dannes ved ufuldstændig forbrænding af organisk 
materiale. Kilderne til PAH forureningen stammer fra en række diffuse kilder, bl.a. atmosfærisk 
nedfald og afledning af overfladevand fra befæstede arealer. DEHP anvendes i store mængder 
som plastblødgører og udgør derfor også en diffus kilde til forurening, som kun kan bringes til 
ophør ved udfasning/substitution af stoffet. 
 
For en oversigt over udledninger af miljøfremmede stoffer og tungmetaller fra renseanlæg, 
overløb fra fælleskloakerede afløbssystemer, separate regnvandsudløb og industri henvises til 
rapporten ”Miljøfremmede stoffer og tungmetaller i vandmiljøet” (Faglig rapport nr. 585, DMU, 
2006). 

Hovedbudskaber 
Hvad angår de miljøfremmede stoffer eksisterer der typisk ikke en viden, som er detaljeret 
nok til at vurdere forholdene omkring de enkelte udløb. Akkumulering af stoffer i 
sø/havsediment samt i dyr og planter er flere steder årsag til, at miljømålet ikke vil kunne 
overholdes i 2015. 

4.3 Fysiske forhold herunder vandføring 

Amternes risikoanalyse i forbindelse med basisanalyserne viser, at en af de primære årsager til 
manglende målopfyldelse i 2015 for vandløbene er dårlige fysiske forhold. 
 
Kommunerne skal være opmærksomme på følgende punkter: 
 
Vanddistrikterne har i basisanalysens risikoanalyse medtaget mange flere kilometer Vandløb, 
end de hidtil har undersøgt. Dette betyder, at tilstanden af disse vandløb er ukendt, og ifølge 
kriterierne for gennemførelsen af risikoanalysen skal de derfor placeres i kategorien ”i risiko for 
ikke at kunne opfylde målsætningen i 2015”. En del af disse vandløb er i øvrigt rørlagte og kan 
derfor naturligvis ikke opfylde målsætningen.  
 
Forekomsten af spærringer i vandløbene kan også medvirke til, at graden af forventet 
målopfyldelse bliver mindre. En spærring, som ligger langt nedstrøms i et vandløb, forhindrer 
således målopfyldelse på samtlige de oven for beliggende strækninger. Kommunerne skal her 
være opmærksomme på, at der er benyttet forskellige kriterier fra det ene vanddistrikt til det 
andet i forbindelse med udarbejdelse af basisanalysernes risikoanalyse.  
 
Virkemidler til forbedring af de fysiske forhold kan for eksempel omfatte: 
 
• Reduktion/ophør af vandløbsvedligeholdelse (dvs. ophør af grødeskæring, sandopgravning, 

fjernelse af døde træstammer og grene mv. – med henblik på at forøge den fysiske 
variation og forbedre levevilkår for vandløbsorganismerne) 

 
• Udlægning af udyrkede arealer langs vandløbene, herunder genskabelse af 

vådområder/enge i ådale (med henblik på i videst muligt omfang at genskabe den 
hydrologiske balance med omgivelserne, at begrænse tilførslen og transporten af 
sand/slam og at sikre den størst mulige variation i levesteder og de bedst mulige livsvilkår 
for vandløbsorganismer) 
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• Restaureringer i form af genslyngning, udlægning af sten, gydegrus m.m. (hvor vandløbene 
i dag er så regulerede, at det ikke er muligt med ”selvrestaurering”) 

• Fjernelse af spærringer eller på anden måde sikring af fri faunapassage 
• Genåbning af rørlagte strækninger 
 
Flere virkemidler kan komme på tale for at forbedre de fysiske forhold, for eks. hvis vandløbene 
er stærkt påvirket af vandindvinding (tilførsel af vand til vandløbet, begrænsning/flytning af 
indvinding), hydrologisk stress (forsinkelse af vandafledning mv. fra regnvandsbetingede udløb) 
eller sandtransport (etablering af sandfang mv.). 
 
Overvejelser om, hvilke virkemidler der skal tages i anvendelse, kræver viden om de enkelte 
virkemidlers effekt og omkostningseffektivitet. Hertil kommer et indgående kendskab til det 
enkelte vandløbssystem for at lave denne vurdering. Det gælder om at finde frem til både 
realistiske og velegnede løsninger under hensyntagen til de eksisterende forhold. 
 
Vandløbslovens hovedformål er at sikre en effektiv dræning af landbrugsjord. Derfor er denne 
lov problematisk i forhold til målopfyldelsen i forhold til Vandrammedirektivet.  Vandløbsloven 
kan bruges som et redskab til at regulere indsatsen med de fysiske forhold i vandløbene. 
Kommunerne skal sikre, at vandløb kan benyttes til afledning af vand under hensyntagen til de 
krav til vandløbskvaliteten, som fastsættes i henhold til anden lovgivning – bl.a. Miljømålsloven, 
naturbeskyttelsesloven og Planloven. Der er i dag klare målsætninger for vandløbene, og 
mange vandløb lever ikke op til disse målsætninger. Årsagen er som regel, at de 
menneskeskabte påvirkninger (udretning, udgravning og grødeslåning) forringer naturkvaliteten 
i vandløbene. 
Det kan forventes, at nogle af vandløbene skal vedligeholdes mere naturligt i fremtiden med 
henblik på en forbedring af de fysiske forhold. Derfor anbefales det, at kommunerne foretager 
en så ekstensiv vandløbsvedligeholdelse som muligt inden for de gældende regulativers 
rammer – og i denne proces indlede en dialog med lodsejerne. 
 
Det anbefales, at kommunerne i første omgang får skabt et overblik over regulativer og 
vedligeholdelsesaftaler på de ”amtsvandløb” som overtages. I forbindelse med driftsaftaler skal 
tidshorisonten maksimalt være 2010. 
 
Det anbefales kommunerne / forsyningerne at indlede en langsigtet dialog med f.eks. 
vandløbslaug, landboorganisationer og andre interesseorganisationer om forventningerne til 
den fremtidige vandløbsforvaltning og ellers afvente konsekvenserne af implementeringen af 
Miljømålsloven inden udarbejdelse af nye regulativer. 
 
Idet kommunerne overtager vedligeholdelses- og regulativforpligtelserne for alle offentlige 
vandløb, herunder krav om en revision af de enkelte regulativer kan det i lyset af proceduren 
med implementeringen af Vandrammedirektivet anbefales, at kommunerne ”nøjes” med at lave 
tillægsregulativer, indtil indholdet af vandplanerne kendes i 2009. 
 
Kvalitetsmålene i regionplanerne /landsplandirektiverne fastlægger kravene til vandløbene frem 
til vedtagelsen af vandplanerne for de enkelte vanddistrikter i 2009. Da vandløbsregulativerne 
normalt har en lang gyldighedsperiode, og da vandløbenes fysiske form og vedligeholdelse har 
stor betydning for opfyldelse af målsætningerne, er det vigtigt at regulativerne udformes under 
iagttagelse af disse mål. En hensigtsmæssig udformning af vandløbsregulativerne er en af de 
vigtigste metoder til at opfylde de fastlagte målsætninger. 
 
Når arbejdet med regulativrevisionen går i gang, skal der indhentes oplysninger om vandløbets 
aktuelle miljøtilstand fra forskellige myndigheder. Da den nationale og regionale overvågning 
ofte er grovmasket, vil det være nødvendigt for kommunerne selv at indsamle og bearbejde 
oplysninger om de enkelte vandløbs miljøtilstand.  
 
Erfaringer viser, at det ved at reducere eller undlade vedligeholdelse er muligt at forbedre 
vandløbskvaliteten. DMU angiver, at der mange steder er opnået miljøforbedringer svarende til 
1-2 skalatrin på Dansk Vandløbsfaunaindeks (DVFI). Det er derfor vigtigt, at kommunerne og 

58 
 



forsyningerne allerede i vandplanens Idéfase gør sig overvejelser om i hvor høj grad det er 
muligt at hente en gevinst på den fysiske vedligeholdelse af vandløbene i henhold til 
vandløbsregulativerne. 

Hovedbudskaber 
Vanddistrikterne har i basisanalysens risikoanalyse medtaget mange flere kilometer vandløb 
end de hidtil har undersøgt. Dette betyder, at tilstanden af disse vandløb er ukendt og ifølge 
kriterierne for gennemførelsen af risikoanalysen skal de derfor placeres i kategorien ”i risiko 
for ikke at kunne opfylde målsætningen i 2015”. En del af disse vandløb er i øvrigt rørlagte og 
kan derfor naturligvis ikke opfylde målsætningen.  
 
Forekomsten af spærringer i vandløbene kan også medvirke til at graden af forventet 
målopfyldelse bliver mindre. En spærring, som ligger langt nedstrøms i et vandløb, forhindrer 
målopfyldelse på samtlige af de ovenfor beliggende strækninger. Kommunerne skal her være 
opmærksomme på, at der er benyttet forskellige kriterier fra det ene vanddistrikt til det andet i 
forbindelse med udarbejdelse af basisanalysernes risikoanalyse. 
 
Det kan forventes, at nogle af vandløbene skal vedligeholdes mere naturligt i fremtiden med 
henblik på en forbedring af de fysiske forhold. Derfor anbefales det, at kommunerne foretager 
en så ekstensiv vandløbsvedligeholdelse som muligt inden for de gældende regulativers 
rammer – og i denne proces indleder en dialog med lodsejerne. 
 
Det anbefales kommunerne, at de i første omgang får skabt et overblik over regulativer og 
vedligeholdelsesaftaler på de ”amtsvandløb” som overtages. I forbindelse med driftsaftaler 
skal tidshorisonten maksimalt være 2010. 
 
Det anbefales kommunerne / forsyningerne at indlede en langsigtet dialog med f.eks. 
vandløbslaug, landboorganisationer og andre interesseorganisationer om forventningerne til 
den fremtidige vandløbsforvaltning og ellers afvente konsekvenserne af implementeringen af 
miljømålsloven inden udarbejdelse af nye regulativer. 
 
Erfaringer viser, at det ved at reducere eller undlade vedligeholdelse er muligt at forbedre 
vandløbskvaliteten og ifølge DMU er der mange steder opnået miljøforbedringer svarende til 
1-2 skalatrin på Dansk Vandløbsfaunaindeks (DVFI). Det er derfor vigtigt, at kommunerne og 
forsyningerne allerede i vandplanens idefase gør sig overvejelser om i hvor høj grad det er 
muligt at hente en gevinst på den fysiske vedligeholdelse af vandløbene i henhold til 
vandløbsregulativerne. 

4.4 Håndtering af regnvand 

Regnbetingede udløb fra både separat- og fællekloakerede oplande udgør en punktkilde til 
forurening af mange vandområder. Ud over en belastning med fosfor, kvælstof og organisk stof 
kan de regnbetingede udløb belaste vandområderne med miljøfremmede stoffer, tungmetaller, 
sygdomsfremkaldende bakterier og vira. Derudover er de regnbetingede udløb årsag til fysisk 
påvirkning med hydrologisk stress, erosion og sandtransport som følge af øgede vandmængder 
i vandløbene under regn. 
 
Fra fælleskloak er der tale om overløb fra en stadig strøm til renseanlægget, mens der for det 
separate regnvand er tale om et udløb, hvor opsamlet overfladevand ledes til vandområdet.  
 
Den samlede udledning fra de regnbetingede udløb og dermed effekterne varierer fra år til år 
afhængig af nedbørsmængden og intensiteten af nedbøren. Der er generelt behov for større 
viden om sammenhængen mellem udledningernes størrelse, stofindhold og effekt i recipienten 
(Larsen 2003). 
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Der er i dag etableret bassiner ved en stor del af de eksisterende udløb. Men for at reducere 
udledningerne under regn er det forventeligt, at det vil være nødvendigt med forbedringer og 
udbygninger i forbindelse med især de fælleskloakerede udløb i form af bassiner og eventuelt 
lavteknologiske renseanlæg. Som eksempel kan nævnes ”Odense Pilot River Basin Project”, 
hvor det af en foreløbig basisanalyse fremgår, at kun 4 ud af 28 vandløbsstrækninger kan 
forventes at opfylde  det fremtidige miljømål. Det fremgår endvidere, at det især er fysiske 
forhold og regnbetingede udledninger, der er årsag til den manglende målopfyldelse.  
 
De foranstaltninger, der skal til for at reducere effekten af regnbetingede udledninger, vil 
afhænge af, hvilken type vandområde der udledes til, vandområdets følsomhed og hvilke krav, 
der er gældende dvs. herunder de fastsatte miljømål for vandområdet og også eventuelle 
gældende krav i henhold til EU’s Badevandsdirektiv.  
 
I kataloget ”Regnbetingede udledninger – katalog over teknologier til reduktion af effekter i 
miljøet”, (DANVA 2006) beskrives tre forskellige strategier baseret på henholdsvis:  
 
• indsats i forhold til kilden (f.eks. Lokal Anvendelse af Regnvand) 
• indsats i kloaksystemet 
• indsats ved udløbet 
 
For hvert af de tre indsatsområder er der forskellige løsningsmuligheder, som enten kan 
anvendes særskilt elle i kombination. For beskrivelsen af de forskellige løsninger henvises til 
kataloget. 
 
Forud for valg af strategi er der en række forudsætninger, som bør afklares, hvoraf nogle af de 
forhold der bør indgå i overvejelserne er: 
 
• Miljømål og type af vandområde 
• Datagrundlag 
• Pladsforhold 
• Krav fra myndigheder 
• Økonomi 
• Afledt drift 
• Forventninger fra borgere 
 
De regnbetingede udledninger er en ud af flere samspillende faktorer, der kan være årsag til at 
vandløbskvaliteten ikke overholder målsætningen. Betydningen af regnbetingede udledninger 
kan ikke skelnes fra øvrige udledninger og påvirkninger ved anvendelse af DVFI, som måler på 
den samlede effekt i vandløbet. Det er derfor væsentligt, at der skabes nogle ensartede 
retningslinier for fastsættelsen af krav, som er relateret til effekten i vandområdet, og at der sker 
en udvælgelse af nogle egnede indikatorer til vurdering af denne effekt specifikt i forhold til 
regnbetingede udledninger. 
 
I forhold til våde regnvandsbassiner skal nævnes, at der på nuværende tidspunkt er nogle 
uafklarede eller uafprøvede forhold omkring status og målsætning for våde regnvandsbassiner. 
Det er værd at være opmærksom på, at sådanne bassiner indtil i dag har skullet være underlagt 
en regelmæssig vedligeholdelse for at bibeholde en status som afløbsanlæg og ikke overgå til 
et naturområde under § 3 i Naturbeskyttelsesloven. Vi kender ikke Vandrammedirektivets 
målsætning for sådanne vandområder. 
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Hovedbudskaber 
De regnbetingede udledninger er en ud af flere  faktorer der spiller sammen og kan være 
årsag til at vandløbskvaliteten ikke overholder målsætningen. Betydningen af regnbetingede 
udledninger kan ikke skelnes fra øvrige udledninger og påvirkninger ved anvendelse af 
DVFI, som måler på den samlede effekt i vandløbet. Det er derfor væsentligt, at der skabes 
nogle ensartede retningslinier for fastsættelsen af krav, som er relateret til effekten i 
vandområdet, og at der sker en udvælgelse af nogle egnede indikatorer til vurdering af 
effekten i vandområdet specifikt i forhold til regnbetingede udledninger. 

4.5 Mulige redskaber til forbedret recipienttilstand 

Redskaber til forbedring af recipienttilstand inddeles efter de mest fremtrædende problemer – 
og kan overordnet set deles i 2 kategorier: 
 
1. Problemer, der skyldes stofudledning til vandområdet 

o Punktrelaterede kilder 
o Arealrelaterede kilder/diffus afstrømning (For en uddybende forklaring af 

stofbelastningens betydning henvises til afsnit 4.2) 
2. Problemer, der skyldes fysiske forhold i området. (Fysiske forhold behandles indgående i 

afsnit 4.3) 
  
Som oftest optræder begge typer af problemer i et givet vandområde. For at nå de opstillede 
mål for et givet vandområde, vil løsningerne derfor også bestå i en kombination af tiltag, der 
samlet kan afhjælpe problemerne.  
 
Løsningerne vil endvidere naturligvis afhænge af recipienttype. I vandløb er de primære 
problemer ofte dårlige fysiske forhold samt iltsvind – primært p.g.a. tilledning af organisk stof. I 
sø-, fjord- og havområder er det primære problem som oftest for store tilledninger af 
næringsstoffer (kvælstof og fosfor), hvilket forårsager øget algeopblomstring (eutrofiering) med 
efterfølgende iltsvindsproblemer.  
 
Påvirkninger fra ”det takstfinansierede område”/Kloakforsyningerne vil næsten altid optræde 
indenfor gruppe 1, de punktrelaterede kilder.  
 
I henhold til intensionerne og målene i Vandrammedirektivet og Miljømålsloven skal tiltagene 
udvælges således, at der altid sikres anvendt Bedst Anvendelige Teknologi. Endvidere skal 
tiltagene sammensættes således at, der samlet set – under skyldig hensyntagen til lokale 
forhold og muligheder – sikres gennemført de samfundsmæssigt set mest omkostningseffektive 
løsninger. Det skal endvidere sikres, at der er fuld omkostningsdækning ved 
forsyningspligtydelser. 
 
En vurdering af ”mulige redskaber til forbedret recipienttilstand” vil således naturligt indgå som 
et led i nedenstående overvejelser, som udgør grundsubstansen i ”Vandrammedirektiv-
tankegangen”: 
 
• Identifikation af indsatsbehov – hvilke kilder bidrager til at målene for vandområdet ikke er 

opfyldt. Beregning af konkrete indsatsmål for reduktion af stofbelastning og evt. andre typer 
indgreb – f.eks. krav til fysisk tilstand i vandområdet. 

 
• Identifikation af potentielle foranstaltninger og tiltag til forbedring af recipienttilstanden, 

beregning af reduktion og effekt ved forskellige foranstaltninger og beregning af de samlede 
omkostninger ved forskellige foranstaltninger. 
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• Formulering af et omkostningseffektivt program, beregning af omkostningseffektivitet af 
forskellige tiltag og udvælgelse af den mest omkostningseffektive kombination af 
foranstaltninger til at sikre, at målet for det pågældende recipientområde opnås. 

 
I nedenstående tabel er givet en oversigt over de mest almindelige årsager til 
recipientpåvirkning – samt hvilke muligheder der er for tiltag/foranstaltninger. 
 
I forhold til de konkrete recipientområder er det vigtigt at være opmærksom på, om alle 
påvirkninger er medtaget, vurdere om påvirkningen er korrekt skønnet – og sikre sig, at det er 
de rigtige og mest effektive tiltag der tages i brug. Netop her spiller kendskab til lokalområdet en 
stor rolle. 
 
Kilde til påvirkning i 
recipienten 

Type 
1a: stof, 
punkt 
1b: stof, 
areal 
2: andet 

Redskaber til forbedring 
af recipienttilstand 

Myndighed 
(hvem udsteder krav via 
planlægning) 
(Internationale planer, 
Vandplan, Kommunale 
handleplaner) 

 
Udførelse 
 
Kommunalbestyrelseen – 
udfører ved at meddele 
påbud til relevante parter. 
Hvor Kloakforsyningen er 
relevant part, er dette 
nævnt 

Renseanlæg 1a Yderligere reduktion af 
fosforudledning:  
Filterteknologier 
Styring og optimering 
Reduktion af E-coli: UV-
teknologi *) 
Miljøfremmede stoffer: UV & 
ozonteknologi*, 
kildekontrol 

Stat, kommune Kloakforsyningen 
 
 
 
 
 
Kloakforsyningen 
 
Kloakforsyningen og 
kommunalbest. 

Virksomheder med 
egen 
udledning 

1a Kemikalier, depoter o. lign 
Sikre BAT 

Stat, kommune Kommunalbest. og 
kloakforsyningen 

Regnbetingede 
udledninger 
 
- spildevands-
påvirkede 
 
 
 
 
- ”rene” 
regnvandsudløb 
 
 
Fremadrettet 
 

1a  
 
 
Bassin (hvis hydrauliske 
problemer), delvis separering, 
lokalrensning f.eks. 
lamelseparation, UV* 
 
Vådbassiner, naturlig rensning,  
 
 
Sikre anvendelse af 
- nedsivning af regnvand 
- lokal anvendelse af 
  regnvand (LAR- teknologier) 
- separation af regn- og 
spildevand 

Stat, kommune  
 
 
Kloakforsyning 
 
 
 
 
 
Kloakforsyning 
 
 
 
Kloakforsyning i  
samarbejde med 
kommunalbest. ved 
udarbejdelse af nye 
Spildevandsplaner. 

Spredt bebyggelse 
- husholdning 
 
 
 
 
 
 
 
- erhverv  (landbrug, 
dyrehold m.m.) 

1a  
Forbedret individuel rensning 
i.h.t. typegodkendelser m.m. 
Fælles, private løsninger 
Tryksat kloakering  
 
Regulering af 
udledning/påvirkning 

Stat, kommune  
Kloakforsyningen 
(udfører/drift af anlæg i 
kommunal regi) 
Kommunalbest - påbud 
Kloakforsyningen 
 
 
Kommunalbest. 
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Dambrug 1a Regulere udledning Stat, kommune Kommunalbestyrelsen 
Havbrug 1a Regulere udledning Stat, kommune Kommunalbestyrelsen 
Landbrug 1b Udtage arealer til vådområder 

Pesticider 
Udtage arealer til randzoner 
Skovrejsning 
Ændrede dyrkningsformer 
Optimering af 
gødningsanvendelse 
Reduceret husdyrproduktion 
………. 
 

Stat, kommune (?) Staten, 
Kommunalbestyrelsen 
 
Landbruget, lodsejere 

Naturbidrag 
- arealafstrømning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- atmosfære 

1b Udtage arealer til  
Vådområder 
Lavvandede søer 
Grønne korridorer langs 
vandløb/ådale 
Udlægning af randzoner v/ 
udsatte recipientsystemer 
Begrænsning af luftbåren 
forurening 

Stat, kommune Stat/kommune 
 
Lodsejere 
 
 
 
 
 
 
 
Nationalt/internationalt 

Dårlige fysiske forhold i 
vandløb 
- hårdhændet  
vandløbs-
vedligeholdelse 
- spærringer 
- vandløbsudretning 

2 Se afsnit 4.3 
Ændret vedligeholdelse 
 
Fjernelse af spærringer 
Genslyngning af vandløb 
 

Stat, kommune Kommunalbest./lodsejer 

Erosion i vandløb 
- bassinudløb  
- uforsinkede udløb 
 
- andet, f.eks. 
drænudløb 
 

1/2  
Sikre korrekt udformede 
bassiner/udløb – se 
endvidere afsnit 4.5 for 
alternative udformninger 
 

Stat, kommune  
Kloakforsyningen 
 
 
 
Kommunalbestyrelsen/ 
lodsejere 

Tabel 11: Recipientpåvirkning og mulighed for tiltag - oversigt: 
 
*) Tiltaget vil oftest medføre kraftigt øgede driftsudgifter – kan være i strid med ”Benchmarking-
tankegangen”/Regeringens serviceeftersyn.  
 
Traditionelt vurderes omkostningseffektiviteten for de enkelte tiltag i forhold til deres evne til at 
reducere hhv. kvælstof og fosfor. Ofte vil der dog være andre effekter, der er mere 
fremtrædende ved det enkelte tiltag, således at kvælstof- og fosforreduktion i nogle tilfælde skal 
betragtes som en bieffekt. Som et eksempel kan nævnes mange af tiltagene overfor de 
regnbetingede udløb, hvor de primære effekter ofte vil være forbedret æstetik, 
sundhedsmæssige forhold og reduktion af hydrauliske problemer.  
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Det er derfor vigtigt, at der foretages en lokal afvejning og vurdering, inden der vælges tiltag 
inden for disse kategorier. Her vil forsyningernes kendskab til området spille en stor rolle. Det er 
endvidere vigtigt at undersøge, om det er muligt at kombinere tiltag, således at de ud over at 
sikre en stofreduktion eller anden effekt også bidrager med en forøgelse af ”herlighedsværdien” 
lokalt i området. 
 
Eksempler herpå er nærmere beskrevet i afsnit 4.8 
 

Foto af et ”traditionelt” regnvandsbassin (kilde: Århus Vand og Spildevand) 

Hovedbudskaber 
Det er vigtigt at være opmærksom på, om alle påvirkninger er medtaget for det konkrete 
vandområde, vurdere om påvirkningen er korrekt skønnet – og sikre sig, at det er de rigtige og 
mest effektive tiltag, der tages i brug. Netop her spiller kendskab til lokalområdet en stor rolle. 
 
Lokale afvejninger og vurderinger er en forudsætning for hensigtsmæssig valg af tiltag, og her 
spiller forsyningernes kendskab til området en stor rolle. 
 
Det er samtidig vigtigt at undersøge, om det er muligt at kombinere tiltag, således at de ud over 
at sikre en stofreduktion eller anden effekt også bidrager med en forøgelse af 
”herlighedsværdien” lokalt i området. 

4.6 Økonomiske overvejelser 

En sammenfattende gennemgang af den økonomiske analyse af vandanvendelsen – herunder 
principperne i forhold til fuld omkostningsdækning ved forsyningspligtydelser og ”forureneren – 
betaler-princippet” kan læses i kapitel 2.5. 
 
Økonomiske overvejelser i Idéfasen set i relation til fokusområder for spildevand, vil primært 
bestå i at sikre, at det er de mest omkostningseffektive tiltag, der indgår i indsatsprogrammerne, 
og at dette afspejles i, hvornår et givet tiltag bringes i spil: 1. eller 2. generations vandplaner. 
Det skal påpeges, at nogle af de tiltag, der allerede er planlagt i Regionplanregi – specielt 
punktkildeindgreb (ex. regnbetingede udløb) er meget lidt omkostningseffektive.  
 
Når et indgreb skal vurderes, er det endvidere vigtigt at forholde sig til potentialet – dvs. hvor 
meget kan det pågældende indgreb totalt set nedsætte stofbelastningen til et givet 
recipientområde. 
Det er endvidere vigtigt, lokalt set, at påpege de økonomiske konsekvenser ved 
gennemførelsen af vandplanerne – herunder muligheder for alternative tiltag. Endvidere er det 
vigtigt, at det vurderes hvilken effekt et givet tiltag vil have på den fremtidige driftsøkonomi.    
 
Omkostningseffektivitet kan generelt set beregnes på 2 forskellige måder: 
Velfærdsøkonomisk/samfundsøkonomisk eller budgetøkonomisk. Det velfærdsøkonomiske 
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begreb afspejler såvel pengemæssige som ikke-pengemæssige effekter bredt set for alle 
grupper i det danske samfund. En budgetøkonomisk analyse indeholder de rene nettoudgifter 
for de specifikke aktører. 
 
Som et eksempel på en velfærdsøkonomisk analyse af tiltagene for et givet vandområde vises 
beregninger for Mariager Fjord opgjort på kvælstof og fosfor. Beregningerne bygger på en 
samfundsøkonomisk Cost-Effectiveness Analyse. Figurerne viser omkostningseffektivitet og 
reduktionspotentiale for hhv. kvælstof og fosfor. 
 

 
 
Figur 10: Omkostningseffektivitet for kvælstof (kilde : Århus Amt og Nordjyllands Amt: Miljøøkonomisk analyse af 
Mariager Fjord. Carl Bro & Niras. April 2004) 
 

 
 
Figur 11: Omkostningseffektivitet for fosfor (kilde : Århus Amt og Nordjyllands Amt: Miljøøkonomisk analyse af Mariager 
Fjord. Carl Bro & Niras. April 2004) 
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Figur 12: Reduktionspotentiale for kvælstof (kilde: Århus Amt og Nordjyllands Amt: Miljøøkonomisk analyse af Mariager 
Fjord. Carl Bro & Niras. April 2004) 
 
 

 
 
 
Figur 13: Reduktionspotentiale for fosfor (kilde: Århus Amt og Nordjyllands Amt: Miljøøkonomisk analyse af Mariager 
Fjord. Carl Bro & Niras. April 2004) 
 

Hovedbudskaber 
Økonomiske overvejelser i idéfasen set i relation til fokusområder for spildevand vil primært bestå 
i at sikre, at det er de mest omkostningseffektive tiltag, der indgår i indsatsprogrammerne og at 
dette afspejles i, hvornår et givet tiltag bringes i spil: 1. eller 2 - generations vandplaner. Det skal 
påpeges, at nogle af de tiltag, der allerede planlagt i Regionplanregi – specielt punktkildeindgreb 
(ex. regnbetingede udløb) er meget lidt omkostningseffektive.  
 
Når et indgreb skal vurderes er det vigtigt at forholde sig til potentialet – dvs. hvor meget det 
pågældende indgreb totalt set kan nedsætte stofbelastningen til et vandområde. 
 
Det er også vigtigt, lokalt set, at påpege de økonomiske konsekvenser ved gennemførelsen af 
vandplanerne – herunder muligheder for alternative tiltag. Samtidig er det væsentligt, at vurdere 
hvilken effekt et givet tiltag vil have på den fremtidige driftsøkonomi. 
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4.7 Samspil med anden lovgivning  

De kommunale handleplaner, som bliver resultatet af Vandplan processen (disse skal 
udarbejdes i løbet af 2010) skal indgå som en del af oplægget til den kommende kommuneplan. 
Der offentliggøres en kommuneplanstrategi et år før kommuneplanen offentliggøres. 
 
Sideløbende med vandplanlægningen udarbejdes der også Natura 2000 planer. Nogle af de 
tiltag, som skal sikre Natura 2000 områderne, kan sagtens være sammenfaldende med eller 
supplerende i forhold til de tiltag, der skal gennemføres for at opnå vandmiljømålene. Med 
andre ord er det vigtigt, at de synergigevinster, der kan være mellem de to 
planlægningscykluser synliggøres - her tænkes specielt også i forhold til finansiering af 
tiltagene. 

4.7.1 Overordnet planlægning 

Helt overordnet må de forskellige planer i planhierarkiet ikke være i uoverensstemmelse. Det vil 
sige, at regionale udviklingsplaner, kommune- og lokalplaner, som er den bærende planlægning 
i forhold til arealanvendelse, Vandrammedirektivets vandplaner, de heraf følgende kommunale 
handleplaner og spildevandsplaner skal være i overensstemmelse.  
 
Kommuneplanen, hvor den overordnede disponering af arealerne i kommunen er angivet 
udstikker rammerne for lokalplanernes indhold. Det skal sikres, at der er overensstemmelse 
mellem spildevandsplanen og lokalplanen, særligt med de bestemmelser der vedrører 
spildevandsafledningen. I lokalplanerne er der typisk fastsat begrænsninger i bebyggelsernes 
karakter – og dermed spildevandsafledning – og befæstelse og kommunen skal sikre, at der er 
overensstemmelse med de oplandsbelastninger, der er fastsat i spildevandsplanen. Det skal 
også sikres, at der er overensstemmelse med byggemodning og etablering af 
spildevandsanlæg. 

4.7.2 Klimaændringer 

Effekter af klimaændringer vil få betydning for etablering, drift og vedligeholdelse af de 
kommunale afløbssystemer og i spildevandsplanerne skal der være taget stilling til 
foranstaltninger til sikring af, at spildevandsudledningerne fra renseanlæg og regnbetingede 
udledninger ikke er til hinder for opfyldelse af miljømålene.  
 
I Miljøprojekt 1123, 2006 anbefales det kommunerne at indarbejde en kommunal 
funktionspraksis jf. Skrift 27 (Spildevandskomitéen 2005) i deres respektive spildevandsplaner, 
hvor kommunens serviceniveau for kloakforsyningernes afløbssystemer er angivet og hvor der 
tages stilling til mulige klimaeffekter.  
 
Effekten af klimaændringer vil betyde, at kommuner og forsyninger skal forholde sig til større 
regnmængder og håndtering af mere ekstrem regn hvilket betyder, at der eventuelt skal 
indtænkes helt nye strategier i forhold til håndtering af regnvand og anvendelsen af regnvand i 
byerne. Det er derfor vigtigt, at indtænke effekter af klimaændringer allerede på stadiet før de 
detaljerede spildevandsplaner udarbejdes, og det vil således være væsentligt også at inddrage 
dette element i Idéfasen, hvor kommunen og kloakforsyningen samtidig bør forholde sig til 
betydningen af mere ekstrem regn for vandkvaliteten i vandområderne og dermed for risikoen 
for ikke at kunne overholde miljømålet i 2015. 
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4.7.3 Badevandsdirektivet 

EU’s direktiv om badevand (EC/1976/160) har været under revision i en årrække og et nyt 
direktiv er vedtaget i 2006 (2006/7/EF). Direktivet stiller skærpede krav til badevandet i forhold 
til det oprindelige direktiv, men i forhold til de gældende nationale badevandskvalitetskrav, er 
der ikke tale om en væsentlig skærpelse af kravene i forhold til de mikrobiologiske parametre, 
der anvendes som indikatorer for badevandets kvalitet. Dog skal nævnes, at der er indført en ny 
parameter enterokokker, som muligvis kan give anledning til, at en række af de nuværende 
badestationer falder. Der vil være en række nye krav til forvaltningsprocedurerne for badevand 
blandt andet ved, at der stilles krav om udarbejdelse af badevandsprofiler, krav om 
varslingssystemer i forbindelse med korttidsforureninger og mere information til offentligheden.  
 
Et miljøprojekt (nr. 849, 2003) der beskriver de væsentligste forhold af betydning for 
badevandets hygiejniske kvalitet konstaterer, at overløbsbygværker har en signifikant betydning 
for badevandskvaliteten, idet der ses en faldende kvalitet med stigende udledning. En væsentlig 
faktor for om direktivet kan efterleves i Danmark vil således  være antallet af overløb. 
  
Lokalt fastsatte krav begrundet i ønske om nye rekreative byområder med badevand for 
eksempel ved etablering af badeanstalter i havnemiljøer og hertil forventninger om øgede 
mængder regn som følge af klimaændringer vil medføre, at der mange steder skal iværksættes 
en øget indsats overfor de regnbetingede udledninger for at leve op til Badevandsdirektivets 
krav.  
 
Den indsats, der skal gøres i medfør af Vandrammedirektivet for at opnå miljømålet om god 
økologisk tilstand, vil i tilgift også forbedre badevandskvaliteten særligt gennem forbedring af 
spildevandsrensningen i det åbne land og reduktion af effekten af regnbetingede udledninger. 
Det er dog ikke nødvendigvis sådan, at der altid vil være god hygiejnisk kvalitet, hvis der er god 
økologisk tilstand, og det er derfor væsentligt at koordinere den indsats, der skal igangsættes i 
medfør af henholdsvis Badevandsdirektivet og Vandrammedirektivet. Tidshorisonten for 
Badevandsdirektivet er sammenfaldende med Vandrammedirektivet i den forstand, at første 
klassificering af badevand skal være afsluttet og alt badevand skal være klassificeret 
”tilfredsstillende” i december 2015. Selv om kommunernes første lovmæssige forpligtelse i 
forhold til det nye Badevandsdirektiv først ligger i maj 2008, er det vigtigt allerede i 2007 at 
indtænke nationale badevandskrav og eventuelt lokalpolitisk fastsatte badevandskrav til 
vandområder, når kommunen og forsyningerne skal udarbejde indspil til Idéfasen og i den 
forbindelse foretage en vurdering af hvilke tiltag, der skal iværksættes for at begge direktiver 
efterleves. 
 

Hovedbudskaber 
Det anbefales kommunerne at indarbejde en kommunal funktionspraksis jf. Skrift 27 
(Spildevandskomitéen 2005) i deres respektive spildevandsplaner, hvor kommunens 
serviceniveau for kloakforsyningernes kloakker er angivet og hvor der tages stilling til mulige 
klimaeffekter. 
 
Det er vigtigt, at indtænke effekter af klimaændringer allerede på stadiet før de detaljerede 
spildevandsplaner udarbejdes, og det vil således være væsentligt også at inddrage dette 
element i Idéfasen, hvor kommunen og kloakforsyningen samtidig bør forholde sig til 
betydningen af mere ekstrem regn for vandkvaliteten i vandområderne. 
 
Selv om kommunernes første lovmæssige forpligtelse i forhold til det nye Badevandsdirektiv 
først ligger i maj 2008, er det vigtigt allerede i 2007 at indtænke nationale badevandskrav og 
eventuelt lokalpolitisk fastsatte badevandskrav til vandområder, når kommunen og 
forsyningerne skal udarbejde indspil til Idéfasen og i den forbindelse foretage en vurdering af 
hvilke tiltag, der skal iværksættes for at begge direktiver efterleves. 
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4.8 Eksempler på kombinationer af tiltag 

1. ”Skjoldhøjkilen”. Etablering af søer (regnvandsbassiner), skov og stianlæg 
Etablering af ”bassiner” udformet som søer  
Effekt: vandløbet sikres mod erosion, der tilbageholdes og omsættes årligt ca. 400 kg fosfor, 
tilvækst i herlighedsværdi i området 
Skovrejsning: sikring af grundvandsinteresser, tilvækst i herlighedsværdi. 
Stianlæg: øget tilgængelighed 
 
2. ”Årslev Engsø”. Etablering af Årslev Engsø - en lavvandet sø etableret i forlængelse af 
Brabrand Sø. 
Anlægsudgifter:17 mio. kr.                                               
Drift: 0 mio. kr. 
Betalingsmodel: 
VMP II: 7 mio. kr. 
Århus Amt: 2 mio. kr. 
Århus Kommune: 8 mio. kr. 
                                                    
Miljøeffekt:  80 t N fjernet/år; 2,0 t P bundet/år. Udover næringsstoffjernelsen er der sket en 
voldsom værditilvækst målt som tilvækst i naturværdier samt tilvækst i flora og fauna. 

Figur 14: Luftfoto af Skjoldhøjkilen 
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5. Finansiering 

5.0 Indledning 

Finansieringen af Miljømålsloven er i udgangspunktet et væsentligt politisk spørgsmål, da der 
bliver tale om udgifter til de mange tiltag, der skal tælles i milliarder af kroner. Som eksempel for 
relevansen for vandsektoren viser flere beregninger, at tiltag til kvælstof- og fosforreduktion ved 
øgede kvalitative såvel som kvantitative krav til kloakforsyningen er i den dyre ende i forhold til 
de fleste andre mulige tiltag. 
 

5.1 Finansiering af tiltagene i Miljømålslovens indsatsprogram 
og vandplan 

Ved offentliggørelsen af denne vejledning er fordelingen af finansieringen endnu uafklaret. Som 
følge heraf vil det være værdifuldt for forsyninger og kommuner at have 
finansieringsspørgsmålet i baghovedet, når de kommer med input til Idéfasen. Som empirisk 
vidensgrundlag til forsyninger og kommuner om finansielle problemstillinger, kan der tages 
afsæt i materialet omtalt i bilag 3.  
 
Med vand- og kloakforsyningers store rolle i forvaltningen af vandkredsløbet, vil forsyningerne 
sandsynligvis i en eller anden grad komme til at bidrage til finansieringen af Miljømålslovens 
virkeliggørelse. Det er dog vigtigt, at forsyningerne ikke kommer til at bidrage til finansieringen i 
urimelig grad i forhold til andre samfundsaktører. 
 
I det følgende angives nogle betragtninger om afvejninger af hensyn til på den ene side vand- 
og kloakforsyningers virke og på den anden side hensyn til natur, vandmiljø og øvrige 
samfundsaktører. Betragtningerne er relevante i forhold til spørgsmålet om størrelsen og 
fordelingen af finansieringen mellem vand- og kloakforsyningerne på den ene side og øvrige 
aktører i samfundet på den anden side: 
 
• Både Vandrammedirektivet og Miljømålsloven (§§ 15 - 17) giver mulighed for at slække på 

miljømålene, hvis opfyldelsen af miljømålet ”god tilstand” betyder væsentlige ulemper for 
varetagelsen af vigtige samfundsinteresser. 
 

• Forsyning af drikkevand og afledning samt rensning af spildevand hører til vigtige 
samfundsinteresser. Dette hænger sammen med, at der er tale om forsynings(pligt)ydelser 
med stor betydning for alle menneskers basale behov (adgang til rent vand), sundhed og 
trivsel (afledning og rensning af spildevand). I nogle tilfælde kan det derfor være tænkeligt, 
at forsyningernes aktiviteter bør have forrang frem for opfyldelsen af miljømålet om god 
tilstand. Dette vil måske kunne betyde, at moderat tilstand i nogle tilfælde vælges som 
miljømål i stedet for miljømålet god tilstand. I sådanne tilfælde vil omkostningerne ved at nå 
miljømålet blive mindre. 
 

• I forhold til vandkredsløbet er det faktisk svært at få øje på samfundsinteresser, der er 
vigtigere at varetage, end samfundets interesse i en velfungerende vand- og kloakforsyning. 
For vandforsyningens vedkommende er det således blevet tilkendegivet fra myndighederne, 
at forsyning med drikkevand til befolkning skal prioriteres over – i nævnte rækkefølge - 
hensyn til miljø og natur og derefter vandforsyning til erhvervs- og fritidsformål (se 
”Vejledning om udpegning af områder med særlige drikkevandsinteresser” nr. 4 1995). 
 

• I underafsnit 2.5.2 blev det nævnt, at vand- og kloakforsyninger efter Miljøstyrelsens 
opfattelse allerede i dag kan siges at betale for de miljø- og ressourceomkostninger, 
forsyningerne giver anledning til.  Afgiften på ledningsført vand udgjorde i 2005 således i 
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gennemsnit 37 % af prisen pr. m3 forsynet vand13. Groft sagt er det i gennemsnit – ekskl. 
moms – over en tredjedel af det, der opskræves hos forbrugerne, som går til betaling af 
grønne afgifter, og efter Miljøstyrelsens opfattelse svarer betalingen af denne grønne afgift 
jo til vandforsyningens betaling af miljø- og ressourceomkostninger. For 
spildevandsområdets vedkommende er forurener-betaler-princippet bærende efter loven 
både i forhold til selve brugerbetalingen til kloakforsyning og betaling af spildevandsafgift og 
slamafgift til staten. Kloakforsyning er 100 % brugerfinansieret, se vejledning nr. 3, 2001 om 
betalingsregler for spildevandsanlæg. 
 

• Der er flere beregninger, der tyder på, at tiltag til kvælstof- og fosforreduktion ved øgede 
kvalitative såvel som kvantitative krav til kloakforsyningen er i den dyre ende i forhold til de 
fleste andre mulige tiltag (se nærmere i afsnit 4.6 Økonomiske overvejelser). 

 
Udover problematikken omkring finansiering skal det bemærkes, at den økonomiske analyse og 
de øvrige økonomiske aspekter af Miljømålsloven og selve Vandrammedirektivet er så nye, at 
der endnu ikke er enighed om selve tolkningen af deres indhold, hverken internt i Danmark eller 
internationalt. 
 
Eksempelvis er der forskellige meninger om, hvilke forpligtelser der ligger i omtalen af 
forureneren-betaler-princippet og omkostningsdækning efter artikel 9 i Vandrammedirektivet. 
 
Nogle har den opfattelse, at artikel 9 indebærer, at eventuelle forurenere i overensstemmelse 
med forureneren-betaler-princippet bør bidrage til at dække de omkostninger, en forsyning 
måtte have som følge af forureningen. Har en vandforsyning eksempelvis (øgede) 
omkostninger til vandbehandling som følge af en industrivirksomheds forurening af den 
vandressource (grundvand eller overfladevand), hvorfra vandforsyningen indvinder råvand, bør 
virksomheden bidrage til at dække disse omkostninger for vandforsyningen. Både DANVA og 
EUREAU, som er den europæiske forening for nationale vand- og spildevandsforeninger i 
Europa, fortolker artikel 9 på den beskrevne måde14. 
 
Andre – herunder Miljøstyrelsen - har den opfattelse, at artikel 9 først og fremmest indebærer, 
at vand- og kloakforsyninger – og altså ikke øvrige samfundsaktører - skal tage hensyn til 
forureneren-betaler-princippet, dvs. betale omkostningerne ved forurening som følge af 
forsyningsaktiviteter. Efter denne opfattelse skal eksempelvis industrien ikke bidrage til at 
dække højere omkostninger ved drikkevandsindvinding eller rensning, som følge af 
virksomheders forurening af grundvandet. Bliver denne tolkning gældende for praksis, lever 
Danmark allerede op til kravene. Da vand- og kloakforsyninger jo som argumenteret ovenfor 
betaler miljø- og ressourceomkostninger ved deres virke i dag, er betalingerne for 
forsyningernes ydelser allerede i overensstemmelse med forureneren-betaler-princippet. 

                                                      
 
 
 
13 Prisen er her den gennemsnitlige opkrævning for vandforsyning alene og moms er ikke inkluderet, mens afgiften for 
ledningsført vand er inkluderet (Kilde ”BESSY” – DANVA’s elektroniske Benchmarking- og Statistik SYstem, efteråret 
2006). 
14 Se EUREAU position paper “Determination of cost recovery” 
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Hovedbudskaber 
Implementeringen af Miljømålsloven kommer til at koste milliarder af kroner. Derfor er 
spørgsmålet om finansiering interessant. Hvilke samfundsaktører skal betale hvor meget? 
 
Miljømålsloven siger intet om selve finansieringsspørgsmålet. Det betyder, at den politiske 
beslutningsproces – hvori Idéfasen er et element - bliver afgørende for, hvorledes 
implementeringen af Miljømålsloven finansieres. 
 
Uanset hvilke aktører, der kommer til at finansiere et givent tiltag, skal det tilstræbes at 
tiltagene bliver så omkostningseffektive som mulige (se også boks med hovedbudskaber til 
”2.5 Den økonomiske analyse af vandanvendelsen”).
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Bilag 1 
Introduktion til Vandrammedirektivet og Miljømålsloven 

1.1 Det bagvedliggende Vandrammedirektiv  

Indledningsvis vil Vandrammedirektivet blive præsenteret kort. Baggrunden for dette er, at den 
danske Miljømålslov, som foreskriver en Idéfase, er udtryk for en delvis implementering af dette 
direktiv. 
 
Direktivets omdrejningspunkt er, at vi i forbindelse med forvaltning af vandressourcen skal 
tænke i helheder. Der er endvidere tre principper, som fungerer som røde tråde i reguleringen: 
Forebyggelsesprincippet, princippet om udbedring ved kilden og princippet om ”forureneren-
betaler”. Det officielle navn for  Vandrammedirektivet er Europa parlamentets og Rådets direktiv 
2000/60/EF af 23.10.2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske 
foranstaltninger.  
 
Formålet er – fortalt i stikordform: 
Fastlæggelse af rammen for beskyttelse af overfladevand, kystvand og grundvand 
Forebygge forringelse, beskytte og forbedre tilstanden 
Fremme en bæredygtig vandanvendelse baseret på en langsigtet beskyttelse 
Bidrage til vandforsyning af den kvalitet og i de mængder, der er nødvendig for en bæredygtig 
udnyttelse af ressourcen. 
 
Flere af de centrale artikler angår planlægning og prioritering af indsatsen, og dansk regulering 
har fungeret som inspirationskilde. Der er dog elementer, som er nye for danskerne – bl.a. 
bindende miljømål. 
 
Fastsættelse af miljømål skal ske for de enkelte vandområder – og de fælles udgangspunkt er, 
at der skal opnås en god vandtilstand for både overflade-, grund- og kystvand inden udgangen 
af 2015. Det skal dog nævnes, at det er muligt at opstille skærpede målsætninger for hele eller 
dele af vandområder – og det vil også være muligt at fastsætte lempede målsætninger. Dette 
kan ske i områder, hvor der er væsentlige påvirkninger fra menneskelig aktivitet, eller hvis 
opfyldelse af målsætninger på grund af naturlige betingelser er uopnåelig eller forbundet med 
uforholdsmæssigt store omkostninger. 
Set med europæiske øjne er direktivet præget af nytænkning som eksempelvis 
helhedsorienteret tilgang til vandressourcen og integrering af miljøøkonomien. På såvel 
nationalt som europæisk niveau arbejder mange mennesker med retningslinier og ny viden, 
som vil blive anvendt i forvaltningen af direktivets indhold i medlemslandene. 
 

1.2 Miljømålsloven – med den brede pensel  

Den danske implementering af Vandrammedirektivet er delvis sket i Miljømålsloven (MML), hvor 
vi har fået en sammenskrivning af hovedloven fra 2003 og de senere ændringer i 
Bekendtgørelse af lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale 

73 
 



naturbeskyttelsesområder, nr. 1756 af 22.12.2006. Lovgiverne koncentrerede sig i 2003 om at 
indføre regler om planlægning og den administrative styring. Danmark blev følgelig opdelt i 13 
vanddistrikter, som var mere eller mindre sammenfaldende med amtsgrænserne, og indenfor 
disse blev der etableret én ansvarlig myndighed, som igen var sammenfaldende med 
amtsrådet. På denne måde valgte Folketinget at basere administrationen på amternes 
tilstedeværelse og deres opgaver frem for at tage afsæt i en naturvidenskabelig indgang til 
begrebet vandløbsopland15 – og lade distrikterne være tilpasset større kystvande og 
grundvandsområdet. Dette ændrede sig i 2005 som følge af Kommunalreformen, se lov nr. 570 
af 24.6.2005. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 15: Vanddistrikternes geografiske afgrænsning 
 

                                                      
 
 
 
15 Vandrammedirektivet artikel 3 sammenholdt med artikel 2 definerer et vandområdedistrikt som ”et land- og 
havområde bestående af vandløbsopland eller flere tilstødende vandløbsoplande sammen med det tilhørende 
grundvand og kyst.” Begrebet vandløbsoplande er defineret som et landområde, hvorfra al overfladeafstrømning løber 
gennem en række mindre og større vandløb og evt. søer ud til havet i en enkelt flodmunding eller et enkelt delta. 
Miljøstyrelsens publikation, Redegørelse om vandområdedistrikter i Danmark, omhandler bl.a. omdelingen af landet i 
vandområdedistrikter. 
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Fra 01.1.2007 afspejler reguleringen, at staten har ansvaret for de overordnede rammer, mens 
kommunalbestyrelserne tager sig af de borgerrettede opgaver og håndhævelsen af loven. 
Amtsrådene er forsvundet, mens de nye regionale myndigheder, Regionsrådet, får høringsret i 
relation til statslige planer og i øvrigt vil fungere som koordinator og mægler på udvalgte 
områder. Konkret betyder det, at staten skal udarbejde vandplaner for de enkelte vanddistrikter. 
Det vil sige fire vandplaner; Jylland/Fyn med øer, Sjælland/Lolland-Falster, Bornholm og et 
mindre internationalt distrikt bestående af de grænseoverskridende vandløbsoplande Vidå og 
Kruså. 
 
MML´s afsnit II angår vand, og det essentielle er planlægningsreglerne, hvoraf vandplanen er 
den allervigtigste. Denne plan vil være bindende, og influerer på dels sektorplaner med relation 
til vand- og kloakforsyninger dels planer med tilknytning til Planlovens regi. 
 
Ud over kapitlet om vandplanen – som bl.a. indeholder miljømål, basisanalysen og 
indsatsprogrammer - finder vi i lovens afsnit II også: 
 
• Udpegning af områder med forskellig interesse for drikkevand 
• Kort over oprettet overvågningsnet 
• Aktiviteter med relation til offentligheden.  
 
En af de første konkrete opgaver, som loven kræver myndighederne tager hånd om, er 
udarbejdelsen af basisanalysen. Denne har amtsrådene været i gang med af to omgange, 
hvilket hænger sammen med, at den danske regulering var todelt og kom med godt et års 
mellemrum, se bekendtgørelserne nr. 811 af 15.7.2004 og nr. 967 af 16.10.2005. 2204-
bekendtgørelsen er blevet ophævet, og reglerne finder vi i bekendtgørelse nr. 1355 af 
11.12.2006. 
 
Baggrunden for denne tilgang til reguleringen har en politisk forklaring. De centrale 
myndigheder, Miljøministeriet m.fl., oplevede store problemer, da de forsøgte sammen med 
forskellige interesseorganisationer at drøfte implementeringen af Vandrammedirektivet – 
herunder fastsættelse af miljømål i det såkaldte Aktørudvalg under Miljøministeriet. Disse 
miljømål, der indgår i de bindende vandplaner,  var der stor uenighed om mellem de forskellige 
aktører. 
 
Med afsæt i basisanalysen og resultatet af overvågningsprogrammet, som skulle være i- 
værksat i slutningen af 2006, skal indsatsprogrammer udformes. Disse programmer skal sikre 
opfyldelsen af miljømål via tiltag, som skal være iværksat inden udgangen af 2012. 
 
Staten vil udarbejde en vandplan, der sikre sammenhæng i planlægningen inden for det enkelte 
vanddistrikt. Planen indeholder mange elementer og tager afsæt i de indledende aktiviteter, 
som kort er nævnt ovenfor. Det mest centrale element i vandplanen vil være miljømålene for de 
enkelte vandforekomster (overflade-, grundvand og beskyttede områder). 
 
Med Kommunalreformen fik vi endnu en plan, nemlig den kommunale handleplan, som vi vil se 
ét år efter den første vandplan. Derved skal kommunalbestyrelserne sikre en lokal udmøntning 
af de statslige vandplaner. 
 
Alle de nævnte aktiviteter skal være medvirkende til, at miljømålene for vand er opfyldt inden 
22.12.2015. Der kan af forskellige grunde være aktuelt med fristforlængelse med én eller to 
planlægningsperioder (eksempelvis tekniske og økonomiske problemer, de konkrete tiltags 
virkning kan ikke nå at indtræde). Udgangspunktet er således, at en evt. fristforlængelse højest 
kan være 12 år (2007)– og udskydelser derudover skal alene have tilknytning til naturlige 
forhold.  
 
Undervejs vil offentligheden – herunder vand- og kloakforsyningerne have mulighed for at 
komme i dialog med planlægningsmyndighederne (stat og kommune). 
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Bilag 2 

Vandplanens indhold 

Ifølge Miljømålslovens § 4 skal planen indeholde: 
 
1) 
En sammenfatning af basisanalysen, jf. § 6. Sammenfatningen skal omfatte: 
 
1.1 En generel beskrivelse af vanddistriktets karakteristika: 
a) for overfladevand: 
i) kortlægning af vandområdernes beliggenhed og grænser 
ii) kortlægning af typer af overfladevandsområder i vandløbsoplande og de tilstødende 
kystvande 
iii) identifikation af referenceforhold for de forskellige typer af overfladevandområder 
b) for grundvand: 
i) kortlægning af grundvandsforekomsternes beliggenhed og grænser. 
 
1.2 Et resume af betydende belastninger og virkninger for overfladevandets og grundvandets 
tilstand fremkaldt af menneskelig aktivitet, herunder: 
i) skøn over punktkildeforurening 
ii) skøn over forurening fra diffuse kilder, herunder en oversigt over arealanvendelsen 
iii) skøn over belastninger af vandets kvantitative tilstand, herunder indvinding 
iv) analyse af menneskelige aktiviteters andre påvirkninger af vandets tilstand. 
 
2 Oplysning om beliggenhed af de beskyttede områder, jf. § 7. 
 
3 En udpegning af områder med særlige drikkevandsinteresser, områder med 
drikkevandsinteresser og områder med begrænsede drikkevandsinteresser. 
 
4 Kort over oprettede overvågningsnet, jf. § 22. 
 
5 Kort, der viser tilstanden for overfladevand (økologisk og kemisk), grundvand (kemisk og 
kvantitativ) og beskyttede områder, jf. § 22. 
 
6 Miljømål for overfladevand, grundvand og beskyttede områder, jf. § 10, herunder oplysninger 
om og begrundelser for de tilfælde, hvor der er fastsat strengere miljømål, jf. § 18, og mindre 
strenge miljømål, jf. §§ 16 og 17, hvor overfladevandområder er udpeget som kunstige eller 
stærkt modificerede, jf. § 15, samt hvor den i loven fastsatte tidsfrist er forlænget, jf. § 19. 
 
7 Indsatsprogrammet, herunder den økonomiske analyse, der skal udarbejdes i forbindelse 
hermed, jf. § 25, og en sammenfatning af indsatsprogrammet, herunder angivelse af, hvordan 
miljømålene nås gennem programmet, samt på hvilket grundlag prioriteringen af målene og 
virkemidler til at opnå målene er foretaget. 
 
7.1. Et resume af de foranstaltninger, der er nødvendige for at gennemføre Fællesskabets 
lovgivning om beskyttelse af vand. 
 
7.2. En rapport om, hvilke praktiske skridt og foranstaltninger, der er truffet for at anvende 
princippet om dækning af omkostningerne ved vandanvendelse. 
 
7.3. Et resume af de foranstaltninger, der er truffet for at opfylde kravene i § 8 og 13. 
 
7.4. Et resume af foranstaltningerne til kontrol med indvinding og opmagasinering af vand, 
herunder henvisning til registre og identifikation af tilfælde, hvor der er gjort undtagelser. 
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7.5. Et resume af de kontrolforanstaltninger, der er vedtaget for punktkildeudledninger og andre 
aktiviteter, der påvirker vandets tilstand, i overensstemmelse med § 25. 
 
7.6. Identifikation af tilfælde, hvor der er givet tilladelse til direkte udledning til grundvandet. 
 
7.7. Et resume af de foranstaltninger, der er truffet vedrørende prioriterede stoffer. 
 
7.8. Et resume af de foranstaltninger, der er truffet for at forebygge eller reducere virkningerne 
af forureningsuheld. 
 
7.9. Et resume af foranstaltningerne under § 25 for vandforekomster, hvor målene i kapitel 6 i 
loven ikke kan ventes opfyldt. 
 
7.10. Nærmere oplysninger om, hvilke supplerende foranstaltninger der anses for nødvendige 
for at opfylde de opstillede miljømål. 
 
7.11. Nærmere oplysninger om, hvilke foranstaltninger der er truffet for at undgå stigende 
forurening af marine vande. 
 
8 En redegørelse for de betingelser, hvorunder omstændigheder, der er ekstraordinære eller 
ikke med rimelighed kunne have været forudset, kan påberåbes, jf. § 11, stk.2, herunder 
fastlæggelse af passende indikatorer. 
 
9 En sammenfatning af de foranstaltninger, der er truffet med hensyn til oplysning og høring af 
offentligheden, hvilke resultater der er opnået, og hvilke ændringer i planen, de har medført. 
 
10 En liste over kommunalbestyrelser i vanddistriktet. 
 
11 Oplysning om adgang til de dokumenter og oplysninger m.v., der er anvendt i forbindelse 
med udarbejdelsen af vandplanen og navnlig nærmere oplysninger om, hvilke 
kontrolforanstaltninger, der er vedtaget i medfør af § 25, og hvilke faktiske overvågningsdata, 
der er indsamlet i henhold til § 22. 
 
12 En oversigt over supplerende planer for deloplande, sektorer, problemer eller vandtyper 
samt en sammenfatning af deres indhold. 
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Bilag 3 

Eksisterende og kommende materiale med tilknytning til den 
økonomiske analyse 

DANVA har kendskab til følgende materiale, der næsten udelukkende omhandler (vil omhandle) 
omkostningseffektivitet16: 
 
III. Rapporten "Økonomisk analyse af integreret indsatsprogram for Odense Fjord-oplandet: 

Resultatrapport" (Offentliggjort) 
IV. Kataloget "Enhedsomkostninger og forureningsbegrænsning ved forskellige 

miljøforanstaltninger" (Offentliggjort) 
V. Analyse af omkostningseffektivitet ved forskellige virkemidler (Ej offentliggjort ved 

færdiggørelsen af denne vejledning, kommer sandsynligvis primo sommeren 2007) 
VI. Hydrologisk analyse af sammenhæng mellem vandføring og vandanvendelse (Rapport 

offentliggøres efteråret 2007) 
 
I det følgende redegøres der for indholdet af analyserne i) – iv). 
 
i) Økonomisk analyse af integreret indsatsprogram for Odense Fjord-oplandet: Resultatrapport 
Er en nyttig og inspirerende rapport i tilknytning til den økonomiske analyse. I denne rapport er 
der for et lokalt vandopland (Odense Fjord) lavet beregninger af omkostninger ved mulige tiltag 
til at opfylde Vandrammedirektivet. 
 
De foretagne omkostningsberegninger kan ikke bruges som "facitliste" til andre dele af landet, 
da de afspejler de lokale forhold som gør sig gældende i Odense Fjord oplandet. Ikke desto 
mindre kan tallene være nyttige som pejlemærker for, om tilsvarende beregninger i andre dele 
af landet ikke er helt ud i det blå. 
 
Det er interessant at se størrelsen af de samlede omkostninger ved at implementere 
Vandrammedirektivet for et givent område. Disse omkostninger er tilmed fordelt ud på de 
kommuner, der indgår i oplandet. 
 
Desuden er tiltagene i et bilag rangordnet efter omkostningseffektivitet i forhold til kvælstof (N) 
reduktion. Således kan omkostningernes omfang ved tiltag til rensning af spildevand i det åbne 
land eksempelvis sammenlignes med omkostningernes omfang ved at udtage landbrugsjord til 
skovrejsning. 
 
Af et andet bilag fremgår det, at der er ikke ubetydelige synergigevinster for kommunerne ved at 
sammentænke implementeringen af henholdsvis Miljømålslovens vanddel på den ene side og 
Miljømålslovens naturdel samt andre love og bestemmelser om naturens kvalitet, forbedring og 
bevarelse på den anden side. Her tænkes på "tørre" naturområder som eksempelvis heder og 
overdrev, da den våde natur jo er omfattet af Vandrammedirektivet. 
 
                                                      
 
 
 
16 Det er valgt kun at nævne materiale på dansk – på engelsk er der meget materiale. Det danske materiale er dels 
lettere tilgængeligt end det engelske; dels baserer det sig på danske forhold, som jo i sagens natur er mest relevante for 
danske forsyninger og kommuner. Læseren er dog meget velkommen til at kontakte DANVA for eventuelt supplerende 
materiale. 
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Endelig skal det nævnes, at Odense Pilot River projektet er lavet af teknikere og eksperter med 
begrænset grad af politisk deltagelse. Projektet er så at sige en generalprøve på 
implementeringen af Vandrammedirektivet. Når staten skal til at lave endelig indsatsprogram og 
vandplan for Odense Fjord oplandet, bliver det en meget mere politiseret proces. 
Rapporten kan findes på hjemmesiden for Odense Pilot River projekt: 
www.odenseprb.ode.mim.dk/Emner/Rapporter_og_dokumenter 
Rul ned i bunden af midterafsnittet ”Rapporter og dokumenter” og klik på ”COWI – 
Resultatrapport”. 
 
ii) Enhedsomkostninger og forureningsbegrænsning ved forskellige miljøforanstaltninger
Analyserne nævnt under i) bygger i høj grad på en lokal tilpasning af de tal og beregninger, der 
er i dette katalog. Kataloget er udgivet af Miljøstyrelsen, men analyserne er lavet i et 
samarbejde mellem Miljøstyrelsen, Skov- og Naturstyrelsen, COWI, Danmarks 
Miljøundersøgelser og Fødevareøkonomisk Institut. 
 
Formålet med kataloget er på et så sagligt grundlag som muligt at komme med nogle generelle 
bud på enhedsomkostninger. Dette indebærer bl.a., at tallene ikke afspejler analyser af et lokalt 
afgrænset geografisk område som under i). Desuden er der ikke nogen rangordning af tiltagene 
efter omkostningseffektivitet; blot et eksempel på proceduren for at sammensætte et 
omkostningseffektivt indsatsprogram. 
 
Der er dog nogle fordele ved dette katalog i forhold til i). Heraf er de væsentligste: 
 

• Omtale af at omkostninger ved visse tiltag kan være disproportionale og derfor ikke bør 
anvendes 

• Opdatering. Da enhedspriserne kan ændre sig som følge af bl.a. øget viden og 
teknologisk udvikling angives det i kataloget, at det ”vil jævnligt blive opdateret med 
såvel nye priser som ny viden om forureningsreduktion. Dato for sidste gennemgående 
ajourføring vil fremgå af forsiden af kataloget men prisniveau, afgiftsniveau m.v. vil 
fremgå af afsnittet om beregningsforudsætninger.” (s. 5). 

 
Kataloget ligger inde på Miljøstyrelsens hjemmeside. 
 
iii) Analyse af omkostningseffektivitet ved forskellige virkemidler
Formålet med dette arbejde er at foretage analyser af forskellige virkemidlers 
omkostningseffektivitet samt at opstille nogle forskellige omkostningsscenarier for 
gennemførelsen af direktivet. 
 
Dertil kommer, at der sandsynligvis vil blive inddraget nye og i nogle henseender bedre data, 
end der var til rådighed i forbindelse med arbejdet med ii). 
 
Arbejdet laves af et udvalg med Finansministeriet for bordenden og med deltagelse af 
Fødevareministeriet, Miljøministeriet, Skatteministeriet og Økonomi- og Erhvervsministeriet. 
Udvalget omtales som Gotfredsen udvalget. 
 
Resultaterne af Gotfredsen udvalgets arbejde vil komme til at få stor betydning for, hvordan 
indsatsprogrammerne vil blive sat sammen de 4 vanddistrikter. 
 
Der er os bekendt ingen henvisninger til udvalget eller dets arbejde på nogle af de deltagende 
ministeriers hjemmesider. Her ved færdiggørelsen af denne vejledning foreligger der endnu ikke 
et færdigt produkt. Der er dog lagt op til offentliggørelse af arbejdet til sommeren 2007 og 
DANVA vil sørge for at informere om resultatet, når offentliggørelsen sker. 
 
iv) Økonomisk analyse af vandføring i vandløb
Mens de oven nævnte projekter (i – iii) i langt overvejende grad omhandler beregning af 
omkostninger og omkostningseffektivitet ved forskellige tiltag til direkte kvalitative forbedringer 
af den økologiske tilstand i vandforekomster, er formålet med dette projekt, at analysere 
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omkostningseffektive tiltag i forbindelse med at sikre en tilstrækkelig kvantitativ vandføring i 
vandløb. 
 
Det er Miljøstyrelsens projekt og det er Watervision, Fødevareøkonomisk Institut m. fl., der er 
ansvarlige for analyserne. 
 
Da vandkredsløbet jo i høj grad er karakteriseret ved, at påvirkning af et element vil påvirke et 
andet (andre elementer), kan vandmængden i vandløb og vandløbets økologiske tilstand ikke 
isoleres fra hinanden. 
 
Det er meget begrænset, hvad der er lavet af miljøøkonomiske analyser til belysning af 
størrelsen af omkostninger ved tiltag, der skal sikre, at vandføringen i vandløb øges. Derfor har 
dette projekt i højere grad end oven nævnte projekter karakter af at være et pilotprojekt. 
 
Det endelige resultat vil være af særlig interesse for vandforsyninger, da indvinding til 
drikkevand vil blive vurderet på linje med andre ting som skovrejsning, 
vandløbsvedligeholdelse, dræning med mere. 
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