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Executive Summary 

Water is an essential resource and to ensure future demand is met, it is important that we protect it from 

overconsumption and pollution. In Denmark, most of the consumption comes from groundwater and it is a 

political agenda to make sure that consumption from groundwater can continue. To meet this demand an 

efficient regulation of water resources is needed. This creates several legal and economic issues.  

This thesis seeks to identify a solution for an efficient allocation of water resource in particular for water 

supply in regards to businesses. In the process, several issues will be addressed. Initially the water framework 

directive and the Danish legislation is examined to establish the legal framework for water supply. The legal 

framework emphasises in particular the principles of cost recovery and polluter pays.  Subsequently the Dan-

ish administrative practice is examined and evaluated in the context of theory on environmental and natural 

resources economics. The evaluation will show that there are several challenges, including the fact that water 

suppliers operate as natural monopolies and traditionally is regulated by a break even principle. In addition, 

the water is not actually valued by its true value, but rather by operating costs. Environmental costs are 

included in the water price, but the form do not contribute the marginal cost thus not an efficient allocation.  

This thesis will show that with the right instruments it is possible to regulate the water resource in an efficient 

manner. Achieving this, requires a valuation of water resources. A combination of valuation method is re-

quired. When water resources is properly valued, allocation can be regulated using a per unit charge that 

reflects the marginal damage cost. Furthermore, it is important to choose a good pricing method and as this 

thesis show a progressive step model is an valid alternative because it incentivize water conservation.        
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1 Indledning 

1.1 Introduktion 

Vand er en livsvigtig ressource, som vi alle er dybt afhængig af. Vandressourcens kvalitet og kvantitet er 

afgørende for mennesker, dyreliv og planter, hvorfor det er vigtigt, at vi som samfund passer på vores vand-

ressource. Hvordan vi sikrer, at det nuværende behov bliver opfyldt, og samtidigt sikrer fremtidige generati-

oners behov, er en samfundsmæssig problemstilling. Vandforsyningen i Danmark er hovedsageligt baseret 

på grundvand,1 og det er en politisk målsætning, at vi fortsat vil benytte grundvandsindvinding. Grundvandet 

er en knap ressource i den forstand, at det tager relativ lang tid for grundvandet at samle sig. Dette betyder, 

at overindvinding og forurening af grundvandsressourcen ultimativ medfører, at grundvandsmagasinerne 

udtørrer eller kvaliteten bliver for dårlig til at kunne anvende vandet til drikkevand mv. Formålet med denne 

afhandling er at undersøge, hvordan vi i det danske samfund kan sikre vandressourcen på en samfundsøko-

nomisk effektiv måde. Dette undersøges i lyset af de lovgivningsmæssige rammer og mikroøkonomisk teori 

om miljø og naturressourcer.   

Vand er ikke en vare, der handles, men en fælles ressource som vi alle er ejer – eller om man vil – ingen ejer. 

Dette skaber en problemstilling i forhold til effektiv allokering. En måde at løse denne problemstilling kan 

være regulering ved hjælp af prisfastsættelsen, men at fastsætte den korrekte pris kræver viden om vandets 

værdi.  

”When the Well’s Dry, We Know the Worth of Water”  

- Benjamin Franklin, Poor Richard’s Almanack (1746) 

Som Benjamin Franklin sagde kender vi værdien af vand i det øjeblik vi ikke har mere. Denne afhandling vil 

undersøge, hvordan vi kan værdiansætte vand, så vi undgår, at brønden en dag løber tør. 

1.2 Problemformulering 

I denne afhandling vil det blive undersøgt, hvordan EU's vandrammedirektiv kan gennemføres i dansk ret på 

et samfundsøkonomisk effektivt grundlag, med særlig fokus på prisbestemmelsen i artikel 9, i forhold til for-

syning af vand og spildevand, til erhvervslivet. 

I den forbindelse vil der blive udarbejdet en analyse af de juridiske og økonomiske principper, der ligger til 

grund for vandrammedirektivet, samt en analyse af direktivets prisbestemmelse i artikel 9, herunder forure-

neren betaler-princippets rækkevidde.  

                                                           
1 GEUS - http://www.geus.dk/DK/popular-geology/edu/viden_om/grundvand/Sider/gv05-dk.aspx#vg42 – tilgået d. 29. 
april 2015 

http://www.geus.dk/DK/popular-geology/edu/viden_om/grundvand/Sider/gv05-dk.aspx#vg42
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Det undersøges, hvordan den danske lovgivning for vandsektoren og vandforsyningen forholder sig til pris-

fastsættelse af - samt betaling for – vand og spildevand. Dette sammenholdes med vandrammedirektivets 

bestemmelser, hvor der anlægges særligt fokus på forureneren betaler-princippet. 

Der foretages endvidere en analyse af prisfastsættelsen af vand, med økonomisk teori, om samfundsøkono-

misk effektiv allokering af naturressourcer, som analyseramme. Herunder hvordan vand prisfastsættes i 

dansk praksis, og om der i prissætningen indgår en værdisætning, for den påvirkning vandforbrug og spilde-

vand har på naturressourcen vand. Dette sammenlignes med dansk rets og EU-rettens krav om betaling for 

vand og spildevand i forsyningen. 

Endelig vurderes og analyseres eksisterende barrierer, der hindrer eller besværliggør implementeringen af 

vandrammedirektivets artikel 9. I forlængelse heraf vurderes mulige løsninger, der både sikre korrekt imple-

mentering af direktivet og samfundsøkonomisk effektiv regulering af Danmarks vandressource. 

1.3 Afgrænsning 

I analysen af vandrammedirektivets principper undersøges de, der især er relevante i forhold til prisbestem-

melsen i artikel 9. Principper om forsigtighed, forebyggelse og indsats ved kilden undersøges ikke, da disse i 

det væsentligste relaterer sig til direktivets bestemmelser for miljømål og vandplaner. 

I undersøgelsen af dansk lovgivning, for vandsektor og vandforsyning, inddrages vandsektorloven, vandfor-

syningsloven og betalingsloven samt de dertilhørende bekendtgørelser. Der er inddrages kun de bekendtgø-

relser, der relaterer sig til bestemmelser om prisfastsættelse og betalingsvilkår. Reglerne vedrørende afgifter 

inddrages dog ikke, da disse ikke er relevante i forhold til afhandlingens fokus på erhvervslivet. Det er således 

udelukkende gebyr der undersøges. 

I forhold til analysen af dansk lovgivning og dansk praksis tages der udgangspunkt i kommunalejede forsy-

ningsselskaber. Forbrugerselskaber, private vandværker, private boringer o. lign medtages ikke i undersøgel-

sen. I analysen af barrierer, der kan hindre eller besværliggøre implementeringen, tages udgangspunkt i juri-

diske, tekniske og politiske. Det vurderes, at være de mest relevante former for barriere, der kan være tale 

om. 

1.4 Metode og retskilder 

1.4.1 Videnskabelig metode 

Den metodiske tilgang i denne afhandling kan overordnet deles op i en positiv og normativ tilgang. Formålet 

er at fastslå, hvordan vandrammedirektivet bør implementeres. Den underliggende præmis er, at undersø-

gelsen skal ses i lyset af samfundets overordnede interesse i at beskytte vandet og de tilhørende vandøkosy-

stemer. Adfærden for den enkelte vandbruger er således ikke genstand for analyse eller vurdering. I under-

søgelsen af den overordnede problemstilling anvendes en positiv tilgang, hvor den nuværende tilstand er 
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beskrevet og analyseret ved anvendelse af økonomisk teori og juridisk metode. Da afhandlingen både er en 

juridisk og økonomisk analyse af vandrammedirektivets implementering, beskrives i det følgende den an-

vendte juridiske metode, herunder retskilder samt den økonomiske metode. 

1.4.2 Juridisk metode 

Grundlæggende behandles problemstillingen ved anvendelse af retsdogmatisk metode. Dette kommer til 

udtryk ved, at det er gældende ret der er genstand for undersøgelsen,2 herunder både EU’s og dansk vand-

lovgivning og interaktionen mellem disse. Som beskrevet ovenfor indeholder afhandlingen endvidere en nor-

mativ analyse, hvorfor den retsdogmatiske metode modificeres i retning af at være en retssammenlignings 

metode.3 Denne metode sigter primært at løse normative problemstillinger, og derfor er denne metode re-

levant i forhold til analysen af direktiv implementering, herunder hvordan vandrammedirektivet bør imple-

menteres. Miljøretten er et specielt retsområde for så vidt angår udviklingshastigheden og antallet af retskil-

der. Efterhånden som der skabes ny viden, ændres lovgivningen med det formål, at adfærd reflekterer den 

viden der findes. Dette resulterer i, at der eksisterer et højt antal retskilder. I denne afhandling anvendes den 

retspolitiske metode i forbindelse med anbefalede ændringer til den eksisterende lovgivning. 

1.4.2.1 Retskilder 

1.4.2.1.1 Lovgivning  

De retsregler der er genstand for undersøgelsen er navnlig vandrammedirektivet, vandsektorloven, vandfor-

syningsloven og betalingsloven, herunder særligt kildernes regler for prisfastsættelse og betalingsvilkår. Der-

til følger sekundære retsakter, der har hjemmel i de danske love. E0ksempelvis inddrages bekendtgørelse nr. 

122 af 08/02/2013 om prisloftsregulering m.v. af vandsektoren. Bekendtgørelsers gyldighed kræver lovhjem-

mel, og den nævnte har hjemmel i vandsektorloven. Det specielle ved bekendtgørelser er, at lovhjemlen ofte 

er udformet som en ministerkompetence. Der findes en lang række bekendtgørelser inden for vandlovgiv-

ningen, og konsekvensen heraf er, at reglerne potentielt ændrer sig efterhånden som nye ministre træder 

til, herunder ministre med anderledes politiske målsætninger. 

I fortolkning og analyse af vandrammedirektivet anvendes især præamblens betragtninger, da disse danner 

et fundament for formålsfortolkningen. I fortolkning og analyse af den danske lovgivning anvendes det lov-

forberedende arbejde, herunder lovbemærkningerne. Lovforarbejderne er udtryk for lovgivers hensigt og 

formål med loven og uklarheder kan være udspecificeret, herunder med anvendelse af eksempler. Dertil 

foretages tillige en formålsfortolkning, da de tre love har ganske udførlige formålsbestemmelser. I nordiske 

lande sidestilles lovforarbejde ofte med præambler ifølge Ruth Nielsen.4 Dette har givet anledning til søgsmål 

                                                           
2 Ruth Nielsen 2012, European legal method in a multi-level EU legal order [In a multi-level EU legal order] - Towards 
an Interactive Comparative Method for Studying the Multi-Layered EU Legal Order s. 96 
3 Ibid., s. 97 
4 Ibid., s. 110  
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af Kommissionen, der ikke anser lovforarbejderne for juridisk bindende. I nærværende afhandling anses lov-

forarbejderne ikke som værende juridisk bindende retskilder, men udelukkende som fortolkningsbidrag.  

1.4.2.1.2 Retspraksis 

I belysningen af forureneren betaler-princippets rækkevidde inddrages Standley-sagen,5 da den er tillagt stor 

betydning i situationer med flere forurenere. Der eksisterer ikke en specifik definition af princippet, hvorfor 

Domstolens udtalelser anvendes til at afgrænse princippets rækkevidde. I analysen af EU’s retspraksis er det 

væsentlig at tage stilling til sproglige forskelligheder og unøjagtigheder. Analysen laves som udgangspunkt 

på baggrund af den danske udgave af dommen, men som det også fremgår af selve analysen, er der en sprog-

lig unøjagtighed, der kan give anledning til tvivl. Det er uklart hvilken sproglig fremstilling, der besidder den 

højeste retskildeværdi.6 Domstolens arbejdssprog er fransk, hvorfor denne udgave formentlig kan tillægges 

en høj værdi. I følge Ruth Nielsen7 er det uklart hvorvidt processproget eller den engelsksprogede kan tillæg-

ges højere værdi. På baggrund af ovenstående argumentation anvendes processproget (engelsk), da det må 

antages at have en tilstrækkelig høj retskildeværdi for analysens formål.  

1.4.2.1.3 Juridisk litteratur 

Kriterierne for valg af juridisk litteratur er overordnet at de er videnskabeligt baseret. Til støtte for analysen 

af vandrammedirektivets bestemmelser anvendes især Miljøretten Bind 3, kapitel 5 om beskyttelse og ud-

nyttelse af vandressourcer af Helle Tegner Anker. For så vidt angår de bagvedliggende principper anvendes 

især Miljøretten Bind 1, kapitel 3 om miljøprincipper og traditionelle retlige principper af Ellen Margrethe 

Basse og Helle Tegner Anker. Fælles for begge forfattere er, at de er professorer, hvorfor kildernes trovær-

dighed antages at være høj.  

Til støtte for analysen af forureneren betaler-princippet, herunder Standley-sagen anvendes en artikel udar-

bejdet af Petra E. Lindhout (ph. d. kandidat) og Berthy van den Broek (forsker og underviser), der begge er 

tilknyttet Utrecht University. Artiklen sigter at bidrage til en normativ ramme for bæredygtig vandforvaltning 

med særligt fokus på forureneren betaler-princippets betydning. Med baggrund heri vurderes det, at artiklen 

er relevant, og at troværdigheden er fuldt tilstrækkelig for nærværende afhandlings formål.    

1.4.3 Økonomisk metode 

Afhandlingens problemstilling løses med mikroøkonomisk teori som analyseramme. Overordnet er det den 

neoklassiske økonomiske teori, der lægges til grund, hvor marginalnytten og marginalomkostning bestem-

mer vandets pris og mængde. Denne metodiske tilgang skal sigte at belyse vandressourcens allokering i øje-

blikket, og hvordan vandressourcen bør allokeres for at opnå markedsligevægt. Endvidere analyseres effek-

                                                           
5 Sag C-293/97 – Dom af d. 29. april 1999 
6 Ibid., s. 99 
7 Ibid. 
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terne ved anvendelse af prissætning som reguleringsinstrumentet. I den positivistiske analyse af prisfastsæt-

telsen, tages der udgangspunkt i Forsyningssekretariatets praksis. Herunder inddrages de generelle vejled-

ninger og dertil inddrages Aarhus Vand A/S som case for at opnå et mere nuanceret billede af den faktiske 

praksis. Valget af Aarhus Vand understøttes med, at miljø- og servicemål er godkendt i prisloftet, hvilket giver 

mulighed for at undersøge sekretariatets praksis. Endelig evalueres den danske praksis i lyset af den teoreti-

ske ramme. 

I forhold til værdiansættelse af vand og prissætningsmetoden inddrages forskellige økonomiske metoder 

herunder bl.a. betinget værdiansættelse, hedonisk husprismetode henholdsvis uniform pris, progressiv 

trappe m.fl. Grundlaget for at inddrage flere metoder er 1) værdiansættelse af vand er en kompleks problem-

stilling, der formentlig kræver en sammensætning af flere metoder; 2) Flere relevante metoder inddrages, 

for efterfølgende at kunne evaluere og diskutere hvilke, der er mest optimale og som kan støtte løsningsfor-

slagene.  

1.4.3.1 Økonomisk litteratur 
I forbindelse med valg, analyse og evaluering af værdiansættelsesmetoder inddrages et uddrag af Froukje 

Maria Platjouws doktordisputats8 om værdiansættelse af økosystemer. Troværdigheden omkring denne lit-

terære fremstilling antages at være udmærket, da Platjouw er ph. d.-stipendiat hos Department for Public 

and International Law i Norge.  

Til understøttelse af metodiske valg, økonomiske analyser og evaluering anvendes bogen Environmental & 

Natural Resource Economics, der behandler en række problemstillinger inden for miljø og naturressourcer. 

Denne litterære fremstilling findes relevant, da vandressourcen behandles i forhold til den overordnede øko-

nomiske problemstilling med allokering af en common-pool resource. Effekterne på samfundsøkonomien 

som følge af, at vandforsyningsvirksomheder er monopoler er beskrevet, og i tillæg hertil behandles proble-

matikken omkring prissætning som reguleringsinstrument mv.    

1.4.4 Empiri 

Til støtte for flere analyser anvendes WATECO-gruppens anbefalinger9 vedrørende implementering af vand-

rammedirektivet. Det er et teknisk dokument, som er udarbejdet i et samarbejde mellem Kommissionen, 

medlemsstaterne, ansøgerlande, Norge og andre interessenter. Dokumentet repræsenterer en uformel kon-

sensus om bedste praksis, men kan ikke tages som et udtryk for nogen af parternes officielle holdning. Do-

kumentet er navnlig relevant i undersøgelsen af vandrammedirektivet økonomiske tilgang og afgrænsning af 

forureneren betaler-princippet.  

                                                           
8 Froukje Maria Platjouw 2013, The Valuation of Ecosystem Services: Are the challenges too many to ensure the 
maintenance of ecosystem integrity?  
9 WATECO, Common Implementation Strategy for the Water Framework Directive (2000/60/EC) 
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I analysen af EU’s tilgang til prisfastsættelse anvendes det 7. Miljøhandlingsprogram,10 da det fortæller om 

en overordnet cirkulær økonomisk tilgang til brugen af vand som ressource, samtidig med at det fortæller 

om de lovgivningsmæssige forudsætninger. Dokumentet bidrager således til forståelse af EU’s politiske over-

bevisning i forhold til beskyttelse samt allokering af vandressourcen.  

I undersøgelsen af Forsyningssekretariatets praksis, anvendes relevante vejledninger, udarbejdet af sekreta-

riatet selv. Heriblandt kan nævnes Vejledning om prislofter for vand- og spildevandsselskaber – Et overordnet 

overblik 2015. Anvendelse af vejledninger kan understøttes med, at det må antages, at vejledningerne er 

udtryk for deres faktiske praksis når der træffes afgørelse vedrørende prislofter, miljø- og servicemål. Der er 

endvidere inddraget en enkelt vejledning udarbejdet af Naturstyrelsen om miljø- og servicemål der er mere 

udførlig end Forsyningssekretariatets. Følgende kriterier er lagt til grund for valg af vejledninger: 1) Vejled-

ningens relevans i forhold til afhandlingens problemstilling; 2) Nyeste udgivelsesdato. 

I forhold til analysen af Aarhus Vands prisloft er empiri indsamlet direkte hos Aarhus Vands regnskabsafde-

ling. Materialet er ikke offentlig tilgængelig, hvorfor det empiriske materiale er vedlagt som bilag. Heriblandt 

kan fremhæves Aarhus Vands grundvandsindstilling,11 som er et dokument der beskriver 1) miljømålet Aar-

hus Vand skal imødekommende; 2) hvilke aktiviteter, der skal bidrage til opfyldelse; 3) aktiviteternes øko-

nomi. Dokumentet er beregnet til oplysning for bestyrelsen, og er udarbejdet på grundlag af Aarhus Kommu-

nes beslutning om grundvandsbeskyttelse. I tillæg hertil anvendes empiri fra Aarhus Vands hjemmeside ved-

rørende spildevandsbidrag, samt Aarhus Kommunes hjemmeside for undersøgelse af de vandplaner, der læg-

ger til grund for Aarhus Vands miljømål.  

Til støtte for undersøgelsen af den danske vandforvaltning herunder prisfastsættelse, inddrages Det Miljø-

økonomiske Råds rapport om implementering af vandrammedirektivet, navnlig kapital II om grundvand, drik-

kevand og pesticider.12 Rapporten findes relevant for denne afhandling, da rådet især behandler problem-

stillingerne vedrørende forurening og indvinding af grundvand. Det antages at rapporten besidder en til-

strækkelig troværdighed, da 1) analyser og anbefalinger er udarbejdet med en videnskabelig tilgang; 2) Rap-

porten er udarbejdet af De Økonomiske Råds sekretariat, der består af politisk uafhængige akademikere. 

1.5 Struktur 

I undersøgelsen af den overordnede problemstilling analyseres indledningsvist vandrammedirektivet bag-

vedliggende principper og prisbestemmelsen i artikel 9 (afsnit 2). Efterfølgende undersøges den danske lov-

givning for prisfastsættelse og betalingsvilkår (afsnit 3). Først vandsektorloven der gælder alle vandselskaber, 

                                                           
10 Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1386/2013/EU af 20. november 2013 om et generelt EU-miljøhand-
lingsprogram frem til 2020 »Et godt liv i en ressourcebegrænset verden«, (Det 7. miljøhandlingsprogram) 
11 Aarhus Vand A/S, Indstilling om grundvandsbeskyttelse i 2013-2015, afd.: Grundvandsfunktionen, ref.: Bo Vægter / 
Jørn-Ole Andreasen 
12 Det Miljøøkonomiske Råd 2015, Økonomi og Miljø 
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dernæst betalingsloven for spildevandsselskaber samt vandforsyningsloven for vandforsyningsselskaber. 

Derefter beskrives den økonomiske teori, der skal danne analyserammen for værdiansættelse og prisfast-

sættelse af vand i praksis (afsnit 4). Hertil anvendes teorien til at beskrive den konkrete problemstilling ved-

rørende danske vandforsyningsvirksomheder. Endelig evalueres praksis for prisfastsættelse i lyset af den te-

oretiske referenceramme. Efterfølgende analyseres gennemførelsen af vandrammedirektivets artikel 9 i for-

hold til barrierer, der kan hindre eller besværliggøre implementeringen (afsnit 5). I forlængelse heraf rede-

gøres der for relevante løsningsforslag samt diskussion og evaluering af disse. Endelig udarbejdes der en 

række anbefalinger vedrørende implementering (afsnit 6), og i forbindelse hermed fremføres kritik og meto-

deforbehold. Afslutningsvis konkluderes der på den overordnede problemstilling (afsnit 7).  

2 Vandrammedirektivet 

I år 2000 blev direktiv 2000/60/EF om fastlæggelse af en ramme for Fælleskabets vandpolitiske foranstalt-

ninger13 vedtaget, herefter benævnt som vandrammedirektivet. Vandrammedirektivet står ud i EU rettens 

historie, som det første direktiv der tilsigter at skabe en overordnet ramme, der integrerer miljøpolitik, øko-

nomiske principper og instrumenter inden for et givent område14 – i dette tilfælde for vandlovgivningen. Det 

overordnede formål med vandrammedirektivet er at fastlægge en ramme for beskyttelse af vandløb, søer, 

overgangsvande, kystvande og grundvand jf. direktivets art. 1. Rammen indebærer forebyggelse af yderligere 

forringelse samt forbedring af vandøkosystemer jf. art. 1 a. I tillæg hertil, skal direktivet fremme bæredygtig 

anvendelse, baseret på langsigtet beskyttelse af tilgængelige vandressourcer jf. art. 1 b. 

Vandrammedirektivet er udstedt med hjemmel i EF-traktaten art. 175 – i dag, TEUF art. 192, der hjemler 

vedtagelse af aktioner, der skal iværksættes for at opnå de miljømål, der er angivet i art. 191 TEUF. Vand-

rammedirektivet har karakter af et minimumsdirektiv jf. art. 193 TEUF, hvilket betyder at medlemsstaterne 

som minimum, skal gennemføre de bestemmelser der følger af direktivet.  

2.1 Vandrammedirektivets grundlæggende principper og økonomiske elementer 

I det følgende vil der blive foretaget en analyse af principper og økonomiske elementer der ligger til grund 

for direktivet. EU’s miljøpolitik bygger på en række juridiske principper, herunder integrationsprincippet, 

princippet om bæredygtig udvikling og miljøprincipper i henhold til artikel 191 TEUF.15 

                                                           
13 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 25. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fælleska-
bets vandpolitiske foranstaltninger, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 2455/2001/EF af 
20.november 2011 
14 WATECO, Common Implementation Strategy for the Water Framework Directive (2000/60/EC) s. 9 
15 Miljøretten – Bind 1 s. 115, og Miljøretten – Bind 3 s. 422 
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2.1.1 Juridiske principper 

2.1.1.1 Integrationsprincippet 
Horisontal integration indebærer, at miljøhensyn skal gennemføres i national lovgivning, således at det bliver 

bindende for borgere og virksomheder. Kravet om horisontal integration følger af TEUF art. 11 om integration 

af miljøhensyn i EU’s politikker, der siger: ”Miljøbeskyttelseskrav skal integreres i udformningen og gennem-

førelsen af Unionens politikker og aktioner, især med henblik på at fremme en bæredygtig udvikling”.  Prin-

cippet om horisontal integration kommer til udtryk i vandrammedirektivets formålsbestemmelse, der fastslår 

at direktivet skal danne en rammelovgivning for alle vandformer, herunder vandløb, søer, overgangsvande, 

kystvande og grundvand (havvand er undtaget og reguleres i anden lovgivning) jf. art. 1.   

2.1.1.2 Princippet om bæredygtig udvikling  
Et af EU’s helt grundlæggende mål er at bidrage til en bæredygtig udvikling jf. art. 3 nr. 5 i TEU, og integrati-

onen af miljøhensyn skal ske, med henblik på at sikre en bæredygtig udvikling, som det fremgår af ordlyden 

af artikel 11 TEUF som er citeret ovenfor. Unionens vandpolitik er baseret på princippet om bæredygtig ud-

vikling hvilket er slået fast i artikel 1 samt præamblen nr. 18. Der er er behov for et fælles princip som dette, 

for at forbedre beskyttelsen af vand jf. præamblen nr. 23. På baggrund af dette kan det udledes, at princippet 

om bæredygtig udvikling, er et grundlæggende princip i vandrammedirektivet, og skal videreføres i den ho-

risontale integration.  

2.1.2 Økonomiske elementer 

Vandrammedirektivet integrerer økonomi i forvaltning af vand og politiske beslutningsprocesser med det 

formål at skabe et validt fundament for beslutningsprocesserne. Dette afsnit udgør en analyse af hvilke øko-

nomiske elementer, der ligger til grund for direktivet, herunder hvilken rolle disse elementer har i politiske 

beslutningsprocesser. De økonomiske elementer kan karakteriseres som principper, tilgang og instrumenter. 

Principperne udgør de grundsætninger, direktivet bygger på, herunder forureneren betaler-princippet og 

princippet om omkostningsdækning. Den økonomisk tilgang i direktivet er relateret til mikroøkonomisk teori, 

som bl.a. kommer til udtryk ved analyser om nyttemaksimering. Endelig fastlægger direktivet en ramme for 

økonomiske instrumenter, der kan og skal anvendes i opfyldelsen af miljømålsætninger.16 

2.1.2.1 Økonomiske principper 
Et særligt fremtrædende princip i vandrammedirektivet er princippet om omkostningsdækning. Princippet er 

direkte adresseret i direktivets artikel 9, der fastslår, at alle omkostninger skal dækkes i forbindelse med 

forsyningspligtydelser. Det fremhæves, at alle omkostninger inkluderer miljømæssige og ressourcerelate-

rede. Omkostningsdækningsprincippet er centralt i EU’s vandpolitik, og direktivets bestemmelser skal sikre, 

at princippet efterleves, hvilket bl.a. kommer til udtryk ved, at der i den økonomiske analyse skal foreligge 

de beregninger, der er nødvendige for at kunne tage hensyn til princippet jf. direktivets bilag 3. Det fremgår 

                                                           
16 WATECO, Common Implementation Strategy for the Water Framework Directive (2000/60/EC) section 2 
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af de indledende betragtninger, i præamblen nr. 38, at der skal tages hensyn til princippet om omkostnings-

dækning i overensstemmelse med artikel 9. I betragtningen er det nærmere specificeret hvad der skal forstås 

ved miljømæssige og ressourcerelaterede omkostninger. Der er tale om omkostninger til afhjælpning af de 

skader, der er forbundet med vandforbrugs og spildevandsudlednings negative virkninger på vandmiljøet. Af 

dette kan det udledes, at princippet indebærer, at medlemsstaterne skal sikre, at prisen for forsyningsydel-

sen dækker alle omkostninger herunder både de interne og eksterne. Princippet om omkostningsdækning og 

forureneren betaler-princippet er tæt sammenhængende, hvilket behandles i afsnit 2.2  

2.1.2.2 Økonomisk tilgang 
Den grundlæggende økonomiske tilgang i vandrammedirektivet er, at vandressourcen skal reguleres på en 

samfundsøkonomisk effektiv måde, hvilket kommer til udtryk i artikel 9 stk. 1, 2. pkt. Dette tilstræbes ved at 

anvende princippet om omkostningsdækning der bidrager til, at prisen kan fastlægges, der hvor den sociale 

marginalomkostning er lig marginalnytten. 

Derudover er der i vandrammedirektivet fastlagt en række miljømål, og i den forbindelse er den økonomiske 

tilgang, at disse mål skal nås på en samfundsmæssig omkostningseffektiv måde. Jf. artikel 5 skal der udarbej-

des økonomiske analyser med henblik på at vurdere omkostningseffektiviteten for vandsektoren og for sam-

fundsøkonomien. For at sikre, at reguleringen er omkostningseffektiv, skal der i analysen foretages en vur-

dering af, hvordan miljømål opnås på den mindst omkostningskrævende måde. Analysen har endvidere det 

formål at danne et validt beslutningsgrundlag for den ansvarlige myndigheds programmer for vandområde-

distriktet.17 

Det fremgår af artikel 5, at der skal foretages en økonomiske analyse i henhold til de specifikationer, der er 

fremsat i bilag 3. Heraf fremgår det, at analysen skal være tilstrækkelig omfattende til at de fastsatte bestem-

melser om omkostningsdækning kan opfyldes. Det skal være muligt at tage hensyn til princippet om omkost-

ningsdækning under hensyntagen til langsigtede prognoser for udbud og efterspørgsel af vand, og analysen 

skal være tilstrækkelig til, at der kan laves overslag for priser, mængder og omkostninger ved forsyningspligt-

ydelser. Endelig skal analysen være tilstrækkelig til at evaluere foranstaltninger, og dermed finde den kom-

bination, der er mest omkostningseffektiv.  

Den økonomiske analyse for vandområdedistrikterne skal endvidere danne grundlag for kvalificerede politi-

ske beslutninger om økonomiske og fiskale instrumenter, der kan støtte vandrammedirektivets grundlæg-

gende økonomiske tilgang.18  

2.1.2.3 Økonomiske og fiskale instrumenter 
Vandrammedirektivet sætter en ramme for anvendelsen af instrumenter, herunder økonomiske henholdsvis 

fiskale. Valg af instrument er en del af det indsatsprogram, alle medlemsstaterne skal have udarbejdet, for 

                                                           
17 WATECO, Common Implementation Strategy for the Water Framework Directive (2000/60/EC) s. 8 ff. 
18 WATECO, Common Implementation Strategy for the Water Framework Directive (2000/60/EC) s. 8 
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de enkelte vandområdedistrikter i henhold til art. 11. Formålet hermed er at opfylde de miljømål, der er 

fastsat i direktivet. Resultaterne af den økonomiske analyse, skal inddrages. Der er endvidere nogle mini-

mumskrav for, hvad disse instrumenter skal indeholde, jf. artikel 11 stk. 2. Det kan fremhæves, at instrumen-

ter skal tage hensyn til princippet om omkostningsdækning og forureneren betaler-princippet. Instrumenter 

skal fremme effektiv og bæredygtig anvendelse af vand jf. artikel 11 stk. 3 b og c. Ud over minimumskravene 

indeholder vandrammedirektivet en ramme for instrumenter, som medlemsstaterne kan supplere med, jf. 

artikel 11 stk. 4, i henhold til bilag 6 B. Heraf kan fremhæves skatte- og afgiftsregler, forhandlede miljøaftaler, 

retningslinjer for god miljøpraksis og efterspørgselsstyrende foranstaltninger som nogle få af mange eksem-

pler fra en ikke-udtømmende liste.  

Særligt det økonomiske instrument, prissætning, er central i nærværende afhandling, grundet det særlige 

fokus på prisbestemmelsen i artikel 9.19 

2.2 Vandrammedirektivets artikel 9  

Vandrammedirektivets artikel 9 er overordnet en bestemmelse om prissætning, og i nærværende afsnit fo-

retages en analyse af artiklen med fokus på princippet om, at forureneren skal betale. Indledningsvist præ-

senteres en kort redegørelse for artikel 9’s bestemmelser. I forlængelse af analysen af forureneren betaler-

princippet inddrages Standley-dommen, der skal belyse princippets rækkevidde.20 

Prisbestemmelsen i artikel 9 stk. 1 siger, at alle medlemsstater skal sikre en prissætningspolitik, der 1) til-

skynder en effektiv anvendelse af vandressourcerne, og 2) bidrager til at opfylde de miljømål, der er sat i 

direktivet. Prissætningspolitikken skal respektere princippet om omkostningsdækning og jf. ovenstående 

analyse vil dette betyde at prissætningspolitikken skal reflektere både interne omkostninger hos forsynings-

selskabet, og de eksterne omkostninger der skabes ved forurening af vandet, anvendelse af en knap res-

source og andre negative påvirkninger. Den økonomiske analyse der skal udføres i henhold til specifikatio-

nerne i bilag 3, skal danne et grundlag for korrekt prissætning, og i forbindelse med at få dækket omkostnin-

gerne skal princippet om, at forureneren betaler respekteres. Under hensyn til forureneren betaler-princip-

pet skal medlemsstaterne sikre, at de sektorer der anvender vand, mindst deles op i husholdninger, industri 

og landbrug. Disse skal yde et passende bidrag til at dække omkostninger i forbindelse med forsyningspligt-

ydelsen. Her kan det udledes at den økonomiske analyse skal bidrage til fastlæggelsen af eksterne omkost-

ninger for minimum de tre sektorer. Artikel 9 giver dog medlemsstaterne den mulighed at modificere anven-

delsen af princippet om omkostningsdækning, hvis der er hensyn at tage til sociale og økonomiske følger eller 

geografiske og klimatiske forhold.  

                                                           
19 Se også præamblens betragtning nr. 38 der understøtter vigtigheden af økonomiske instrumenter  
20 Sag C-293/97 – Dom af d. 29. april 1999 
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2.2.1 Forureneren betaler-princippet  

I det næste undersøges det, hvilken rolle forureneren betaler-princippet har i forhold til EU’s vandlovgivning, 

herunder hvad princippet konkret indebærer og medfører. Eksistensen af forureneren betaler-princippet går 

længe forud for vandrammedirektivet. Det er introduceret af OECD i 1972 og har til formål både at sikre en 

effektiv omkostningsallokering vedrørende forebyggelse og bekæmpelse af forurening, at hindre konkurren-

ceforvridning samt at sikre en rationel anvendelse af knappe miljømæssige ressourcer. OECD specificerer at 

omkostningerne skal reflekteres i prisen på den vare eller service der forurener, således at det er den der 

bruger varen/servicen, der betaler.21  

Princippet blev adopteret i EU’s miljølovgivning i forbindelse med EF-traktaten om Det Indre Marked i 1987.22 

Princippet er i dag en del af EU’s lovgivning om målsætninger på miljøområdet, der siger at Unionens miljø-

politik skal bygge på princippet om, at forureneren betaler jf. artikel 191 stk. 2. Derudover er princippet også 

nævnt i mange af EU’s retsakter herunder vandrammedirektivet, men der foreligger ikke en entydig defini-

tion af princippet, hverken i vandrammedirektivet eller andre retsakter, hvilket kan medføre at princippet 

fortolkes forskelligt på international, EU og nationalt niveau.23  

I henhold til ovenstående fremstilling af OECD’s udvikling af princippet må det antages at bekæmpelse af 

forurening, herunder nedbringelse af forureningsniveauer og præventive foranstaltninger, klart er en del af 

begrebet forurening, hvilket bekræftes af generaladvokatens analyse af princippet i forbindelse med, at der 

blev fremsat forslag til afgørelse i Standley-sagen.24 I det tilfælde at der indtræffer en miljøskade, falder dette 

også ind under begrebet forurening og omkostningerne til retablering, og eventuelt tabt nytteværdi skal af-

holdes af forureneren25. Virksomhed der udgør en risiko for forurening må antages at være omfattet jf. 

OECD’s anbefalinger, således at der i forbindelse med en bestemt risiko skal træffes foranstaltninger, for at 

undgå at en miljøskade indtræffer. 

For så vidt angår begrebet forureneren, kan det som udgangspunkt fastlægges som den, der forringer miljø-

kvaliteten, værende direkte eller indirekte, eller den der skaber betingelser der fører til forringelse.26 Det er 

således den, der er ansvarlig for den forurenende virksomhed eller aktivitet, der skal bære omkostningerne 

til at bekæmpe og forbygge forurening. Udgangspunktet i princippet er således ikke, at forureneren har ret 

til at forurene for en vis pris, men i stedet at forureneren skal begrænse sin forureningen og selv afholde 

omkostningerne i forbindelse hermed.  

                                                           
21 OECD, Recommendation of the Council on Guiding Principles concerning International Economic Aspects of Environ-
mental Policies – C(72)128 af 26. maj 1972  
22 Miljøretten – Bind 1 s. 119 
23 Ibid.   
24 Forslag til afgørelse fra generaladvokat Philippe Léger (sag C-293/97), fremsat d. 8. oktober 1998, præmis 93. 
25 Ibid., præmis 96. 
26 Rådets henstilling om påligning af omkostninger og de offentlige myndigheders indgriben på miljøområdet af 3. 
marts 1975 
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I forhold til vandrammedirektivet overvejes det, om der i forureneren betaler-princippet implicit ligger et 

brugeren betaler princip, da der i artikel 9 lægges op til at brugeren skal betale jf. bestemmelsen om prissæt-

ningspolitik. Af generaladvokatens27 holdning fremgår det, at den der ønsker at udføre en aktivitet, kan gøre 

dette mod betaling af afgift, og han fremhæver i den forbindelse eksemplet om benzinafgifter, der betales af 

brugeren. Dette kan muligvis overføres til en vandafgift. I vandrammedirektivets artikel 9 fremgår det, at der 

skal udarbejdes en prissætningspolitik, der sikre fuld omkostningsdækning og at forureneren betaler-princip-

pet respekteres. Dette indikerer at man ikke entydigt forstår, den der bruger vand, som en forurener, da det 

således ville være unødvendigt at specificere det i bestemmelsen. Det må dog antages, at brugeren er om-

fattet af princippet, hvilket kan understøttes med WATECO-gruppens opfattelse heraf.28  

EU-domstolen har bidraget signifikant til afgrænsningen af forureneren betaler-princippet herunder afgræns-

ning af ansvarsfordeling og fordeling af den økonomiske byrde, hvilket især viser sig i praksis når der er flere 

kilder. Domstolen har slået fast, at den der ikke bidrager til forurening, herunder risiko for forurening skal 

ikke pålægges økonomiske byrder som følger af forureneren betaler-princippets anvendelse.29 I det tilfælde 

hvor årsagssammenhængen mellem forureningen og forureneren ikke kan bevises til fulde, er det dog i orden 

at de offentlige myndigheder anvender princippet ud fra en formodet årsagssammenhæng, givet at denne 

kan sandsynliggøres.30 En anden vigtig afgrænsning af princippet omhandler de offentlige myndigheders ad-

gang til at opdele forurenere i kategorier, hvilket navnlig er relevant i anvendelsen prissætningspolitik. Dom-

stolen har således bestemt, at det er i orden, at de offentlige myndigheder gør brug af kategorier, når de skal 

sikre omkostningsdækning. Dog må omkostningerne ikke være disproportionale i forhold til den enkeltes 

forureningskapacitet jf. proportionalitetsprincippet.31 

I forhold til vandrammedirektivet betyder dette således, at medlemsstaten kan opdele vandsektoren i kate-

gorier i relation til prissætningspolitikken. Givet at disse er rimeligt homogene i deres påvirkning af miljøet, 

kan man opkræve den samme pris inden for de respektive kategorier.  

2.2.2 Standley-sagens32 betydning   

Standley-sagen tager udgangspunkt i nitratdirektivet,33 herunder fortolkningen af direktivets bestemmelser 

bl.a. i forhold til forureneren betaler-princippets anvendelse samt andre principper. Formålet med nitratdi-

rektivet er at nedbringe og forebygge vandforurening forårsaget eller fremkaldt af nitrater, der stammer fra 

                                                           
27 Forslag til afgørelse fra generaladvokat Philippe Léger (sag C-293/97), fremsat d. 8. oktober 1998, præmis 97. 
28 WATECO, Common Implementation Strategy for the Water Framework Directive (2000/60/EC) s. 139 
29 Jf. Lindhout og Broek, 2014 - The Polluter Pays Principle: Guidelines for Cost Recovery and Burden Sharing in the 
Case Law of the European Court of Justice s. 50 f; jf. også Domstolens præmisser i sag C-172/08, Pontina Ambiente 
30 I henhold til Domstolens præmisser i sag C-378/08, ERG and Others 
31 Jf. Domstolens udtalelse i sag C-254/08, Futura Immobiliare, præmis 52 
32 Sag C-293/97 af 29. april 1999  
33 Rådets direktiv 91/676/EØF af 12. december 1991 om beskyttelse af vand mod forurening forårsaget af nitrater, der 
stammer fra landbruget 
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landbruget.34 Forureneren betaler-princippet anvendes på forurening, der er forekommet, og på forebyg-

gelse. Inden sagens omstændighed fremlægges noteres det, at medlemsstaterne i kraft af nitratdirektivet, er 

forpligtet til at kortlægge vandområder, der er berørt at forurening og i forbindelse hermed udpege sårbare 

zoner. For sårbare zoner skal der udarbejdes handlingsplaner for at imødekomme direktivets formål.35  

Sagens omstændigheder er grundlæggende, at Standley hævder, at disse handlingsplaner begrænser land-

brugets udnyttelse af jord, hvilket påfører ham et langvarigt økonomisk tab både hvad angår jordens værdi 

og landbrugets driftsindtægter. Standley hævder endvidere, at det er i strid med forureneren betaler-prin-

cippet at placere byrden vedrørende nedbringelse af nitratkoncentrationen udelukkende på ham. I den for-

bindelse bør det nævnes, at der i sagen også ligger et spørgsmål om, hvorvidt medlemsstaterne skal fastslå 

kilden til nitratudledning.36 

Det fremgår som nævnt, at nitratdirektivet kun finder anvendelse på nitratudledning, der stammer fra land-

brug, hvilket betyder at udledning fra anden erhverv eller aktivitet ikke bør medtages. Derudover ligger der 

en problemstilling i, at nitratudledning kan stamme fra mere end ét landbrug, hvorfor der bliver et spørgsmål 

om byrdefordeling. 

For så vidt angår forureneren betaler-princippet, udtaler Domstolen følgende:37 

”Hvad angår princippet om, at forureneren betaler, er det tilstrækkeligt at fastslå, at direktivet ikke indebæ-

rer, at landbrugsbedrifterne skal bære alle byrderne38 i forbindelse med afskaffelsen af en forurening, som 

de ikke har bidraget til. Som anført ovenfor i nærværende doms præmis 46 og 48 påhviler det nemlig med-

lemsstaterne ved direktivets gennemførelse at tage hensyn til de øvrige forureningskilder og til, afhængig af 

omstændighederne, ikke at lade landbrugsbedrifterne bære byrder i forbindelse med afskaffelsen af forure-

ningen, som ikke er nødvendige. Ud fra denne betragtning fremtræder princippet om, at forureneren betaler, 

som et udtryk for proportionalitetsprincippet, som Domstolen allerede har taget stilling til (nærværende 

doms præmis 46-50).” 

Af Domstolens udtalelser kan det udledes at medlemsstaterne, i anvendelsen af forureneren betaler-princip-

pet, skal tage hensyn til øvrige forureningskilder, og at landbrugsbedrifterne ikke kan forpligtes til at bære 

byrder vedrørende forurening, de ikke har bidraget til. I forlængelse heraf fremkommer det, at landbrugene 

                                                           
34 Jf. Nitratdirektivets artikel 1. 
35 Jf. Nitratdirektivets artikler 3 og 5 
36 Sag C-293/97 præmisserne 15 og 16 
37 Ibid. Præmisserne 51 og 52, kursiv tilføjet 
38 Ordlyden ’alle byrder’ i præmis 51 kan henlede til misforståelsen, at Domstolen dermed siger, at medlemsstaterne 

kan lade landbrugsbedriften oppebære en del af byrden i forbindelse med afskaffelsen af forurening, den ikke har bi-

draget til, men dette skyldes udelukkende en ukorrekt oversættelse. Det fremgår af den engelsksproget udgave at der 

er tale om byrder i det hele taget. 
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kun kan pålægges omkostninger til oprettelse af anlæg til begrænsning eller forebyggelse af den forurening 

disse er ansvarlige for - og ikke andre omkostninger.39 

Standley-sagen har en signifikant betydning for rækkevidden af princippet, for så vidt angår situationer med 

flere forureningskilder, og afslutningsvis fremhæves det, at især to grundlæggende regler kan etableres. 1) 

Forureneren kan kun gøres ansvarlig for den forurening, den har bidraget med; 2) Forureneren kan ikke be-

byrdes med omkostninger til begrænsning eller forebyggelse af forurening, den ikke har bidraget til.40  

Forureneren betaler-princippet må i dag forstås sådan, at der ligger et krav om, at den ansvarlige forurener 

skal bære miljømæssige og ressourcerelaterede omkostninger, herunder omkostninger til bekæmpelse og 

forebyggelse af forurening samt risiko for og retablering ved miljøskader. Disse omkostninger må internali-

seres i anlægs- og driftsomkostningerne. Internalisering vil betyde, at mængden af forurening reduceres til 

det niveau hvor marginalnytten er lig den sociale marginalomkostning. I lyset af at den der ikke er ansvarlig 

for forurening eller risiko herfor, ikke må pålægges omkostninger, er der dog de modifikationer at 1) forure-

neren kan gøres ansvarlig hvis årsagssammenhængen kan sandsynliggøres; 2) forurenere kan opdeles i kate-

gorier for så vidt angår omkostningsdækning, givet at der ikke pålægges flere omkostninger end forurenings-

kapaciteten. Forureneren betaler-princippet indebærer således, at der ud fra et princip om fuld omkostnings-

dækning rettes et betalingsansvar mod forureneren, og mod brugeren således at der sker en retfærdig for-

deling af eksterne miljøomkostninger.  

3 Dansk lovgivning 

I det næste undersøges det, hvordan den danske lovgivning, herunder vandsektorloven,41 betalingsloven42 

og vandforsyningsloven,43 forholder sig til prisfastsættelse og betalingsvilkår for vand og spildevand. Dette 

sammenholdes med relevante bestemmelser i vandrammedirektivet særligt i forhold til forureneren betaler-

princippet.  

                                                           
39 Jf. Generaladvokatens forslag til afgørelse fremsat d. 8. oktober 1998 præmis 98. 
40 Til støtte herfor se Lindhout og Broek, 2014 - The Polluter Pays Principle: Guidelines for Cost Recovery and Burden 
Sharing in the Case Law of the European Court of Justice s. 49 
41 Lov nr. 469 af 12/06/2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (vandsektorloven), som senest 
ændret ved lov nr. 56 af 27/01/2015 § 3 
42 Bekendtgørelse nr. 633 af 07/06/2010 af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. (betalings-
loven), senest ændret ved lov nr. 1520 af 27//12/2014 § 153 
43 Bekendtgørelse nr. 1199 af 30/09/2013 af lov om vandforsyning m.v. (vandforsyningsloven), som senest ændret ved 
lov nr. 1520 af 27/12/2014 § 144 



Side 19 af 51 
 

3.1 Vandsektorloven 

3.1.1 Formål og anvendelsesområde 

Vandsektorloven, vedtaget i 2009, regulerer vandsektorens organisatoriske og økonomiske forhold. Formålet 

er, at loven skal medvirke til at sikre en vand- og spildevandsforsyning af høj sundheds- og miljømæssig kva-

litet, som tager hensyn til forsyningssikkerhed og naturen jf. lovens § 1. Loven skal endvidere sikre, at vand-

sektoren drives på en effektiv måde, der er gennemsigtig for forbrugerne. Ifølge lovbemærkningerne44 byg-

ger loven på følgende elementer: at vandsektorens effektiviseringspotentiale skal udnyttes, og at økonomisk 

regulering skal understøtte dette mål, for ultimativt at gavne forbrugere og miljøet. Effektiviseringsgevinster 

skal således blive i sektoren, og alt andet lige fører til lavere priser for forbrugerne.  

Vandsektorloven finder, i sin helhed, anvendelse på større vand og spildevandsforsyningsvirksomheder samt 

vandselskaber i henhold til specifikationerne i vandsektorlovens § 2 stk. 1. Bestemmelserne vedrørende pris-

lofter gælder kun de forsyningsselskaber, der er omfattet af loven i sin helhed jf. lovens § 6 stk. 1. 

3.1.2 Prislofter 

Den økonomiske regulering af vandsektoren er baseret på prislofter jf. lovens § 6 stk. 1. Som ordet prisloft 

antyder, medfører denne reguleringsform, at der fastsættes et loft for den pris, forsyningsselskabet må op-

kræve for en m3 vand og spildevand. Overordnet må prisloftet dække følgende udgifter:45 etablering, drift, 

vedligeholdelse, administration og forrentning af lån.  

Det er Forsyningssekretariatets opgave at fastsætte prislofterne jf. lovens § 9 stk. 2,46 hvilket skal gøres med 

udgangspunkt i historiske priser. Dertil korrigeres med følgende: indeks for omkostningsudviklingen, et ge-

nerelt samt et individuelt effektiviseringskrav. Kravet om individuel effektivisering skal baseres på benchmar-

kingresultatet jf. lovens § 6 stk. 2. I lovens § 8 er Miljøministeren tillagt kompetencen til at fastsætte nærmere 

regler om prisloftet, bl.a. beregningsmetoden. Denne kompetence er udnyttet i prisloftsbekendtgørelsen,47 

der definerer begrebet prisloft som ”en ramme for de maksimale samlede periodiserede primære indtægter, 

som vandselskabet må opkræve (indtægtsrammen)” jf. prisloftsbekendtgørelsen § 3 stk. 1, 1. pkt. 

Ved fastlæggelsen af indtægtsrammen, inddrages driftsomkostninger, korrektion for afvikling af over- eller 

underdækning, åbningsbalancen og tillæg for historiske investeringer jf. BEK. § 4 stk. 1. Driftsomkostningerne 

defineres, i BEK. § 3 stk. 3, som alle vandselskabets omkostninger med undtagelse af driftsomkostninger 

vedrørende miljø- og servicemål, 1:1 omkostninger, samt omkostninger til investeringer og nettofinansielle 

poster. Prislofter bestemmes ved at anvende prisloftet fra perioden før, korrigeret for effektiviseringskrav 

                                                           
44 Lovforslag L 150 fremsat d. 26 februar 2009 pkt. 1.2 
45 Lovforslag L 150 fremsat d. 26 februar 2009; se også E.M. Basse, Energismarte Vandselskaber s. 49 f.  
46 Se også E.M. Basse, Energismarte Vandselskaber s. 65 
47 Bekendtgørelse nr. 122 af 08/02/2013 om prisloftsregulering m.v. af vandsektoren (prisloftsbekendtgørelsen) 
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samt korrektion i henhold til pristal indeks jf. BEK. § 5 stk. 1. Heraf kan det udledes at der tages hensyn til, at 

prisloftet ikke udhules som følge af inflation.  

Det generelle effektiviseringskrav er ens for alle vandselskaber, og tager hensyn til produktivitetsudviklingen 

i Danmark jf. BEK. § 14 stk. 1. Det individuelle effektiviseringskrav fastsættes for hvert enkelt vandselskab, og 

skal afspejle effektiviseringspotentialet. Kravet fastsættes på baggrund af benchmarkingens resultatet jf. 

BEK. § 15 stk. 1. 

Det bemærkes at både det generelle og det individuelle effektiviseringskrav fastsættes for driftsomkostnin-

gerne jf. BEK. § 14 stk. 2 og § 15 stk. 2. Dette resulterer i, at omkostninger til miljø- og servicemål ikke er 

underlagt effektiviseringskrav.  

3.1.3 Miljø- og servicemål 

I forbindelse med ændringen af vandsektorloven i 201248 blev Miljøministeren tillagt kompetencen til at fast-

sætte regler om miljø- og servicemål. Det fremgår af lovbemærkningerne,49 at formålet hermed er at sikre 

klarere regler omkring fastsættelsen af disse mål. Miljømålsbekendtgørelsen fastslår definitionen af miljø 

mål som:50 ”særlige aktiviteter, der gavner sundhed og miljø” For at omkostningerne kan indregnes i prislof-

tet, gælder det forudsætningsvis, at miljømålet er vedtaget af staten eller kommunen jf. miljømålsbekendt-

gørelsens § 4 stk. 1. Ifølge BEK. § 3 stk. 1 defineres servicemål som ”aktiviteter, der giver en udvidet service 

enten til den enkelte forbruger eller som samfundsmæssig gevinst” For så vidt angår servicemål ligger beslut-

ningskompetencen hos kommunalbestyrelsen og vandselskabets generalforsamling eller bestyrelse jf. BEK. 

§ 3 stk. 1. 

Fælles for begge er, at der skal være tale om aktiviteter, der er udført i forbindelse med håndtering af drik-

kevand eller spildevand, hvilket er slået fast i BEK. § 2 stk. 2 og § 3 stk. 2. Med baggrund i dette kan det 

udledes at aktiviteter, der ligger uden for vandselskabets primære driftsopgaver ikke godtages. I tillæg til 

ovenstående definition og afgrænsning af miljømål er der i lovbemærkningerne opregnet en række eksem-

pler som fortolkningsbidrag.51 Følgende eksemplerne fremhæves: grundvandsbeskyttelse (fx skovrejsning); 

indsats mod oversvømmelse af spildevandsanlæg; vandrammedirektivsimplementering (fx hindring af over-

løb til vandløb pga. nye krav til vandkvaliteten i vandplanerne).    

I følge lovforslagene til henholdsvis vandsektorloven og 2012-ændringen52 indgår der ikke nogen EU-retlige 

aspekter vedrørende hverken prisfastsættelsen eller miljø- og servicemål. Ikke desto mindre er vandramme-

direktivets implementering opregnet i et eksempel på aktiviteter, der konstituerer et miljømål. Det må på 

                                                           
48 Lov nr. 578 af 18/06/2012 § 1, nr. 1 om ændring af lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold  
49 Lovforslag L 149 fremsat d. 29. marts 2012 
50 Bekendtgørelse nr. 1048 af 29/10/2012 om driftsomkostninger til gennemførelse af miljømål og servicemål (Miljø-
målsbekendtgørelsen), § 2 stk. 1 
51 Lovforslag L 149 fremsat d. 29. marts 2012, se bemærkning til lovforslagets § 1, nr. 1 
52 Lovforslag L 150 fremsat d. 26 februar 2009 og L 149 fremsat d. 29. marts 2012 
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den baggrund kunne antages, at miljømål der sigter at opfylde direktivets bestemmelser, kan godtages og 

indregnes i prisloftet. Konsekvensen bliver herved, at omkostninger til sundhed og miljø indregnes i prissæt-

ningen for vand- og spildevandsforsyning. Dette er som udgangspunkt i overensstemmelse med bestemmel-

sen i direktivets artikel 9, om at prissætningspolitikken skal respektere forureneren betaler-princippet.   

3.2 Betalingsloven 

3.2.1 Formål og anvendelsesområde 

Betalingsloven regulerer betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber. I henhold til lovens officielle 

note nr. 1 kan det noteres, at visse af lovens bestemmelser er udtryk for gennemførelse af vandrammedirek-

tivets bestemmelser. 

Formålet med loven er at sikre hensynet til princippet omkostningsdækning, herunder dækning af miljømæs-

sige og ressourcerelaterede omkostninger, og prissætning med tilskyndelsesvirkning jf. betalingsloven § 1 

stk. 1. Derudover skal der tages hensyn til, at de forskellige vandanvendelsessektorer yder et passende bi-

drag, og til forureneren betaler-princippet. Ordlyden af formålsbestemmelse er meget lig vandrammedirek-

tivets artikel 9, og det fremgår tillige af lovforslaget,53 at bestemmelsen er en gennemførelse heraf.  

Ifølge bemærkningerne54 skal formålsbestemmelsen virke til en klarificering af, at der ikke må ydes tilskud 

hverken fra statslig eller kommunal side. I tillæg hertil fremgår det yderligere, at bestemmelsens er en klari-

ficering af lovens prisfastsættelsesprincip, der er kombineret med vandsektorlovens prisloftsregulering. 

Denne lovbemærkning er et udtryk for lovgivers intention, men formålsbestemmelsen regulerer ikke hvor-

vidt der må ydes tilskud eller hvordan prisen fastsættes. Det må fastslås at lovbemærkningen ikke er juridisk 

bindende, hvorfor det kan være problematisk at bemærkningen ikke er fremsat i loven.  

Ud over de hensyn loven har til formål at sikre, skal loven virke til at fastsætte reglerne vedrørende betaling 

for afledning til spildevandsanlæg jf. lovens § 1 stk. 3 

3.2.2 Prisfastsættelse  

I henhold til betalingsloven skal udgifter forbundet med spildevandsanlæg, dækkes af de ejendomsejere, der 

tilleder spildevand til disse anlæg. Ved udgifter, der er forbundet, skal forstås udgifter til udførelse, drift og 

vedligeholdelse af anlæggene jf. lovens § 1 stk. 4. Af bestemmelsens ordlyd kan det udledes, at udgifterne 

ikke må bebyrde andre and de berørte ejere. Med andre ord må skatteyderne ikke bebyrdes, hvilket de vil 

blive, såfremt kommune eller stat yder nogen form for støtte til spildevandsanlæggene. Når dette sammen-

stilles med analysen af forureneren betaler-princippet må det antages, at dette er i overensstemmelse her-

med jf. Standley-sagen.55 

                                                           
53 Lovforslag L 151 fremsat d. 26. februar 2009, lovbemærkning til § 3 stk. 1 
54 Ibid. 
55 Afsnit 2.2.2 Standley-sagens betydning s. 11-12 
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Betalingslovens prisfastsættelsesprincip er et udtryk for hvile i sig selv-princippet, som er et grundlæggende 

kommunalretligt princip. Princippet indebærer, at forsyningsselskabet hverken må opretholde et overskud 

eller underskud, men at driftsbudgettet hviler i sig selv.56 Få at opretholde dette princip, må det nødvendigvis 

betyde, at prisfastsættelsen netop skal modsvare den gennemsnitlige omkostning. Princippets eksistensbe-

rettigelse er bl.a. at sikre en rimelig byrdefordeling mellem vandbrugere og skatteydere. I den forbindelse 

indeholder princippet også et krav om klar adskillelse mellem kommunens økonomi og spildevandsforsy-

ningsselskabets økonomi. Principper indebærer endvidere fuld brugerfinansiering, således at udgifter til 

etablering, drift, vedligeholdelse, administration og låne finansiering skal dækkes af brugerne.57 Med andre 

ord skal den pris, der opkræves brugerne, reflektere disse udgifter. I forbindelse med fastsættelse af beta-

lingskrav vedrørende spildevand har anvendelsen af dette princip, direkte hjemmel i betalingslovens § 1 stk. 

4 og § 5 stk. 1. 

3.2.3 Betalingsstruktur – Trappemodellen 

I 2013 bliver der indført en ny betalingsstruktur for afledning af spildevand.58 Den nye struktur indebærer, at 

der differentieres i kubikmeterprisen afhængig af vandforbrugets størrelse. Spildevandsforsyningsselskabet 

skal således årligt fastsætte størrelsen af degressive kubikmetertakster. Denne struktur kaldes i daglig tale 

trappemodellen.  

Trappemodellen indeholder tre trin for tre forskellige størrelser af vandforbrug som det fremgår i figur 3.2.3. 

Trappen er karakteriseret ved at være degressiv, således at vandafledningsbidraget bliver lavere ved større 

vandforbrug.  

Figur 3.2.3 - Trappemodellen59 

                                                           
56 Miljøretten – Bind 1 s. 154 f.  
57 Ibid.; E.M. Basse, Energismarte Vandselskaber s. 64 
58 Lov nr. 902 04/07/2013 om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. § 1 nr. 5 
59 Bekendtgørelse nr. 1327 af 10/12/2014 om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget m.v. § 1 nr. 1-
3 
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Det påhviler spildevandsforsyningsselskabet af fastsætte kubikmetersatsen for hvert trin, og ifølge bekendt-

gørelsens § 2 stk. 1 skal prisen for trin 2 og 3 sættes efter følgende ramme: 

 

I årene fra 2014 til og med 2017 er rammen anderledes som følge af en indfasningsperiode. Det skal bemær-

kes, at trappemodellen kun er gældende for erhverv, som opererer på markedsmæssige vilkår jf. BEK. § 3. 

Det er således ikke muligt for husholdningssektoren at benytte sig af denne betalingsstruktur. 

Ifølge lovgiver er formålet60 med trappemodellen at skabe mere konkurrencedygtige vilkår for store vandfor-

brugene virksomheder, som er ansvarlig for skønsmæssigt 8 % af det samlede vandforbrug i Danmark. Fra 

lovbemærkningerne fremgår det tydeligt, at det ikke er hensynet til vandkvalitet og vandmiljøet, der vejer 

tungt. I henhold til lovbemærkningerne skal trappemodellen sikre en mere omkostningsægte betalingsstruk-

tur. Dette kan fortolkes som om, at lovgiver opfatter denne betalingsstruktur som værende i overensstem-

melse med vandrammedirektivet, men dette kan der formentlig stilles spørgsmålstegn ved. Denne problem-

stilling behandles nærmere i forbindelse med evalueringen af prisfastsættelsen i Danmark i afsnit 4.2.4. 

I tillæg til trappemodellen for det variable vandafledningsbidrag er betalingsstrukturen endvidere karakteri-

seret ved muligheden, for at indføre et fast årligt bidrag jf. lovens § 3 stk. 1, 2. pkt. Fælles for både det faste 

og variable bidrag er, at bestemmelsen om prisloft i vandsektorlovens § 6 skal efterkommes ifølge lovens § 3 

                                                           
60 Lovforslag L 222 fremsat d. 28. maj 2013, indledende bemærkning i pkt. 1 
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stk. 3, 3. pkt. Reglerne for prisfastsættelse samt betalingsvilkår for spildevandsforsyningsselskaber bygger på 

et samspil mellem det danske kommunalretlige princip om at forsyningsselskaber skal hvile i sig selv og de 

EU-forankrede principper om ægte omkostningsdækning samt forureneren betaler-princippet. 

3.3 Vandforsyningsloven 

3.3.1 Formål og anvendelsesområde 

Vandforsyningslovens formålet er at sikre en række hensyn for så vidt angår den planlagte udnyttelse og 

beskyttelse af vandforekomster jf. § 1 nr. 1. Planlægningen skal ske ud fra en samlet vurdering af hensynene 

til vandforekomsternes omfang, befolkningens og erhvervslivets behov for vandforsyning, miljøbeskyttelse, 

naturbeskyttelse og anvendelse af råstofforekomster jf. § 2 stk. 1. I tillæg hertil har loven yderligere følgende 

formål: at organisere vandforsyningen med henblik på en hensigtsmæssig anvendelse af vandforekomster; 

at sikre udbygning og drift af vandforsyningen samt at sikre drikkevandets kvalitet i forbindelse med menne-

skers sundhed jf. lovens § 1 nr. 2-4. 

Vandforsyningsloven har således, en lang række forskellige formål og hensyn at tage. Med baggrund i oven-

stående kan det udledes, at der synes at være særligt to aspekter der er centrale: 1) Den kvantitative stand 

2) Den kvalitative stand af vandforekomster, herunder både for vandforekomster samt den omgivende natur. 

Disse to grundlæggende hensyn stemmer godt i overens med vandrammedirektivets formål.61 Det kvalitative 

aspekt kan yderligere deles op i kvalitet i forhold til drikkevand henholdsvis vandøkosystemer.62 

Udover ovenstående har loven til formål at sikre hensynet til princippet om omkostningsdækning, herunder 

miljømæssige og ressourcerelaterede omkostninger samt prissætning med tilskyndelsesvirkning. Derudover 

tages der hensyn til, at de forskellige vandanvendelsessektorer yder et passende bidrag, og forureneren be-

taler-princippet jf. lovens § 1 a. Ordlyden i vandforsyningsloven er tilsvarende den for betalingsloven, og 

således meget lig formuleringen i vandrammedirektivets artikel 9. Det fremgår endvidere af lovbemærknin-

gen,63 at bestemmelsen er en gennemførsel af heraf.  

3.3.2 Prisfastsættelse 

Vandforsyningslovens forholder sig til prisfastsættelse af vand i kapitel 9, navnlig § 52 a. stk. 1, der er karak-

teriseret ved, en positiv liste over de typer af omkostninger vandforsyningsanlægget må inddrage i prissæt-

ningen. Overordnet er der tale om omkostninger vedrørende indvinding af vand, forsyningsanlæggets drifts-

omkostninger samt driftsmæssige afskrivninger jf. lovens § 52 a. stk. 1 nr. 1, 2 og 5.  

Prisbestemmelsen giver endvidere adgang til at inddrage udgifter til rådgivning og foranstaltninger vedrø-

rende vandbesparelse jf. nr. 9, hvilket er med til at beskytte vandressourcens kvantitet. Dette incitament kan 

                                                           
61 Vandrammedirektivets formål er behandlet i afhandlingens afsnit 2 
62 Se også Miljøretten – Bind 3 s. 468 f. 
63 Lovforslag L 151 fremsat d. 26. februar 2009, bemærkning til § 2 nr. 1 
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dog aflede højere vandpriser som følge af høje fast omkostninger til anlæg og drift.64 Der er endvidere givet 

hjemmel til en række miljømæssige omkostninger, herunder kortlægning, overvågning og beskyttelse af 

vandressourcen; udgifter til miljøbeskyttelse samt pålægning af afgifter jf. nr. 10, 11, 12 og 13.  

Da ovenstående udgiftstyper kan karakteriseres som miljømæssige og ressourcerelaterede omkostninger, 

biddrager disse til fuld omkostningsdækning.65 Med andre ord sikrer § 52 a stk. 1 muligheden for at interna-

lisere negative eksterne omkostninger, hvilket kan bidrage til en samfundsøkonomisk effektiv allokering af 

vand.  

Vandforsyningslovens prisbestemmelse er et udtryk for en kombination af hvile i sig selv-princippet og pris-

loftsreguleringen i henhold til vandsektorloven. Dette kommer til udtryk ved, at listen over udgifter det må 

medtages er udtømmende, således vandforsyningsselskaberne ikke kan inddrage uvedkommende udgifter i 

prisen. Sammenstilles dette med vandrammedirektivet, må det antages, at den danske lovgivning i nogen 

grad efterkommer direktivets artikel 9 for så vidt angår prisfastsættelse i forsyningen. 

Tilsvarende betalingslovens regler giver vandforsyningsloven endvidere hjemmel til, at der opkræves et fast 

årligt bidrag for de vandforbrugere, der er tilsluttet forsyningen jf. lovens § 53. Hertil er det direkte anført, at 

prisfastsættelsen samt det faste bidrag skal overholde prisloftet i henhold til vandsektorlovens betalingsreg-

ler. 

4 Værdiansættelse af vand 

Formålet med at værdiansætte vand er ultimativt, at opnå en samfundsøkonomisk effektiv allokering af na-

turressourcen. Det er et prioriteret mål at omstille den Europæiske Union til en ressourceeffektiv økonomi, 

herunder en ressourceeffektiv vandsektor. Dette kræver navnlig regulering af markedsmekanismer ved hjælp 

af prissætning, og i den forbindelse er værdiansættelse centralt.66 I henhold til analysen af vandrammedirek-

tivets prisbestemmelse skal vand prisfastsættes i overensstemmelse med princippet om omkostningsdæk-

ning med respekt for forureneren betaler-princippet. I det følgende undersøges det, hvordan vand prisfast-

sættes i Danmark, hvilket sammenlignes med betalingskravene i dansk ret og EU-retten. I forbindelse hermed 

evalueres prisfastsættelsen i lyset af økonomiske teori om samfundsøkonomisk effektiv allokering af natur-

ressourcer.  

Den følgende økonomiske teori skal danne rammen for analysen. Samfundsøkonomisk effektiv allokering af 

naturressourcer eksisterer, når det økonomiske overskud er maksimeret eller med andre ord, at nettonytten 

ved at anvende en given mængde af en ressource er maksimeret. Den optimale mængde skal således findes, 

                                                           
64 Til støtte herfor se Miljøretten – Bind 3 s. 525 
65 Se også Miljøretten – bind 3 s. 525 
66 Jf. Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1386/2013/EU af 20. november 2013 om et generelt EU-miljøhand-
lingsprogram frem til 2020 »Et godt liv i en ressourcebegrænset verden«, efterfølgende benævnt som Det 7. miljø-
handlingsprogram - Prioriteret mål nr. 2. 
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der hvor den sociale marginalnytte er lig den sociale marginalomkostning. Et samfundsøkonomisk effektivt 

marked eksisterer under følgende forudsætninger:67 Ejendomsretten skal være veldefineret således, at nytte 

og omkostninger er eksklusivt tilegnet ejeren; retten må være overdragelig uden transaktionsomkostninger 

og retten må være ukrænkelig. Af forudsætningerne kan det udledes, at der ikke bør være eksternaliteter. 

Derudover skal der være fuldkommen konkurrence, og der må være ikke være asymmetrisk information. 

Ofte er disse forudsætninger ikke til stede, hvilket resulterer i markedssvigt. 

I relation til effektiv allokering af vand i Danmark, findes der en række problemstillinger for så vidt angår 

ovenstående rammeteori. For det første er vand at betegne som en common-pool resource, og heraf følger, 

at ejendomsrettighederne ikke er veldefineret. Dette hænger sammen med det faktum, at der er ingen til at 

bære omkostningerne vedrørende forurening af vand, hvilket er en negativ eksternalitet. Derudover kan 

vandsektoren bedst karakteriseres som et naturligt monopol, da hvert forsyningsdistrikt består af én vand og 

spildevandsforsyningsvirksomhed. Asymmetrisk information i vandsektoren er en naturlig følge af ovenstå-

ende problemstillinger. Konsekvensen af ovenstående forudsætningsbrister bliver, at vandsektoren lider et 

markedssvigt. Derved er regulering nødvendigt, for at opnå målet om en samfundsøkonomisk effektiv allo-

kering. Dette skaber et behov for at værdiansætte vand, således at prissætningspolitikken afspejler vandets 

sande værdi. 

4.2 Prisfastsættelse af vand 

Indledningsvis skal det fremhæves, at der i alle medlemsstater skal udarbejdes en prissætningspolitik, der 

sigter opfyldelse af vandrammedirektivets mål. Med henvisning til analysen i afsnit 2.2 om direktivets artikel 

9 fastslås det, at prissætningspolitikken skal sikre fuld omkostningsdækning med respekt for forureneren 

betaler princippet.  

4.2.1 EU’s prisfastsættelsesmetode 

Ifølge EU’s 7. Miljøhandlingsprogram skal mål68 for forsyningssikkerhed og god vandtilstand, opnås ved hjælp 

af markedsmekanismer, herunder vandpriser, der afspejler vandets sande værdi. I bestræbelsen på en res-

sourceeffektiv vandsektor påpeges markedsmekanismer som instrument. Den overordnede metodiske til-

gang i EU’s vandpolitik er således i overensstemmelse med den økonomiske teori om samfundsøkonomisk 

effektiv allokering af vandressourcerne, da miljøhandlingsprogrammet netop lægger op til at anvende mar-

kedsmekanismer. Dette sikre, at der ikke opstår væsentlig økonomiske dødvægtstab i reguleringen af vand-

ressourcen, da anvendelsen af en prissætning, der afspejler den sande værdi, skaber en samfundsøkonomisk 

effektiv allokering. EU’s miljøpolitik er baseret på en formel videnskabelig forskning samt miljøovervågning, 

dataindsamling mv. Det er nødvendigt at være i besiddelse af et tilstrækkeligt videns- og evidensgrundlag, 

for at fastlægge vandets sande værdi. I forbindelse hermed søger EU at træffe foranstaltninger, der skal 

                                                           
67 Environmental & Natural Resource Economics 2015, s. 41 ff. 
68 Det 7. miljøhandlingsprogram, bilag om prioriteret mål nr. 2, nr. 41.  
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styrke evidensgrundlaget ved eksempelvis at udpege ledende videnskabelige rådgivere, styrke dataindsam-

lingsmetoder mv.69  

Prissætningen skal ske på baggrund af den økonomisk analyse udarbejdet i henhold til vandrammedirektivets 

bilag 3 jf. artikel 9 stk. 1. Analysen skal indeholde relevante beregninger, der sikre fuld omkostningsdækning, 

således at den sande værdi reflekteres i prissætningen. Det er specificeret, at der i beregningerne skal tages 

hensyn til langsigtede prognoser om udbud og efterspørgsel i vandområdedistriktet.70 På den baggrund må 

prisfastsættelsen kunne antages at være signifikant forskellig i befolkningstætte byer sammenholdt med 

landdistrikter. I tillæg til prognoser kan inddrages mængder, priser og omkostninger ved forsyningspligtydel-

sen samt relevante investeringer.71  

I forbindelse med gennemførelsen af artikel 9 i national lovgivning anbefaler WATECO-gruppen, at der fore-

tages en vurdering af den nuværende omkostningsdækning i forsyningssektoren. I denne vurdering bør bl.a. 

indgå følgende elementer:72 1) Status på de vigtigste vandforsyningstjenester, herunder antallet af brugere; 

2) Omkostninger til vandforsyning, herunder økonomiske, miljømæssige og ressourcerelaterede. På bag-

grund af ovenstående må det antages, at WATECO-gruppens anbefaling tillige kan anvendes, som indikator 

for, hvilke elementer der bør indgå i udviklingen af prissætningspolitikken fremadrettet. Der foreligger dog 

ikke et bidrag til, hvordan omkostninger (pkt. 2) bør estimeres, og konsekvensen bliver, at medlemsstaterne 

selv må vælge, hvilken metode der anvendes. Det må dog antages, at såfremt medlemsstaterne skal sikre EU 

konformitet i henhold til loyalitetsprincippet,73 må udgangspunktet være at anvende en metode, der er an-

erkendt i økonomisk teori som værende samfundsøkonomisk effektiv.  

4.2.2 Prisfastsættelse i dansk praksis  

Indledningsvist fastslås det, at prisfastsættelsen i dag baseres på en kombination af hvile i sig selv-princippet 

og prisloftsregulering. Forsyningssekretariatet fastsætter et loft for den pris, vand og spildevandforsynings-

selskabet maksimalt må opkræve. Forsyningsselskaberne skal både iagttage prisloftet og efterkommet hvile 

i sig selv-princippet. Miljø- og service mål skal iagttages af forsyningsselskaberne, men besluttes af kommune 

eller stat henholdsvis kommune eller selskabets bestyrelsen (evt. generalforsamling).74  

I det følgende undersøges det nærmere, hvordan prisfastsættelsen sker i praksis med særlig fokus på, om 

der indgår en værdisætning af, den påvirkning vandforbrug og spildevand har på naturressourcen vand. På 

baggrund af den indledende bemærkning, undersøges dette, ved at inddrage vejledninger. I tillæg hertil tages 

der udgangspunkt i Aarhus Vand som case.    

                                                           
69 Ibid., bilag om prioriteret mål nr. 5, nr. 66, 67, 68 og 69  
70 Vandrammedirektivets bilag 3 a. 
71 Ibid. 
72 WATECO, Common Implementation Strategy for the Water Framework Directive (2000/60/EC) s. 30 f. 
73 Loyalitetsprincippet følger af EU-traktatens artikel 4 stk. 3   
74 Jf. analysen i afsnit 3 om den danske lovgivning 
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4.2.2.1 Almene driftsomkostninger 
Forsyningssekretariatet fastsætter prisloftet på baggrund af omkostninger, der overordnet kan opdeles i 

driftsomkostninger, øvrige driftsomkostninger, investeringstillæg samt korrektioner fra tidligere år. Katego-

rien driftsomkostninger kan deles op i følgende:75    

 De beregnede driftsomkostninger 

 Pristalsregulering 

 Særlige driftsomkostningstillæg 

 Generelt effektiviseringskrav 

 Individuelt effektiviseringskrav 

I praksis beregnes driftsomkostningerne ved at tage udgangspunkt i prisloftet året før, hvorfor prisloftet ikke 

afspejler selskabets faktiske omkostninger. Ifølge vejledningen skal dette sikre, at udsving ikke overføres til 

prisloftet. Derudover kan det sandsynligvis også begrundes i, at det er for ressourcekrævende for Forsynings-

sekretariatet at tage stilling til, samtlige selskabers driftsbudgetter hvert eneste år. Der er ca. 75 kommunalt 

ejede vandforsyningsselskaber i Danmark.76  

Særlige driftsomkostningstillæg kan eksempelvis være en større udvidelse af forsyningsanlæg, således drifts-

omkostningerne permanent forøges. De samlede driftsomkostninger korrigeres endvidere efter et generelt 

effektiviseringskrav. Dette beregnes som et vægtet gennemsnit af udviklingen i dansk erhvervsliv samt bygge- 

og anlægssektoren. Det individuelle effektiviseringskrav fastsætter Forsyningssekretariatet, ved at foretage 

en sammenligning af selskabernes effektivitet. Der udarbejdes en benchmarkingmodel, der beregner effek-

tiviseringspotentialet. Herudover tager modellen hensyn til væsentlige faktorer, der påvirker selskabernes 

sammenlignelighed, herunder kundetæthed, selskabets størrelse og andre særlige forhold mv.77 

Af ovenstående beskrivelse kan det udledes, at der i nogen omfang indgår en værdisætning af den påvirkning 

vandforbrug og spildevand har på naturressourcen vand, om end det ikke er eksplicit. Driftsomkostningerne 

i en spildevandsforsyningsvirksomheden dækker bl.a. vandets rensning, hvilket kan anses for at være en mil-

jømæssig omkostning. Driftsomkostningerne kan være løbende udgifter til at sikre transporten af spildevand, 

herunder også tilbagestrømningssikring. Dette kan karakteriseres som miljømæssige omkostninger, da så-

danne aktiviteter beskytter naturen, herunder vandressourcerne, mod forurening. Samme princip gælder for 

så vidt angår vandforsyningsselskaber, der sikrer unødigt spild af vandressourcen ved at opretholde omkost-

ninger til sikring af transport. Derudover indgår der en række omkostningerne der ikke er miljømæssige eller 

ressourcerelateret, eksempelvis lønninger. 

                                                           
75 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 2015, Vejledning om prislofter for vand- og spildevandsselskaber (prisloftsvej-
ledning), kapitel 2, s. 8 
76 Jf. Naturstyrelsens hjemmeside om Vandsektoren – regulering og organisering, http://naturstyrelsen.dk/vandmil-
joe/vand-i-hverdagen/vandsektoren/ - tilgået d. 13 april 2015 
77 Prisloftsvejledningen, kapitel 2, s. 8 ff. 

http://naturstyrelsen.dk/vandmiljoe/vand-i-hverdagen/vandsektoren/
http://naturstyrelsen.dk/vandmiljoe/vand-i-hverdagen/vandsektoren/
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Forsyningssekretariatet har truffet afgørelse om prisloftet i 2015 for Aarhus Vand:78 Heraf kan det udledes, 

at driftsomkostningerne fastsættes som beskrevet ovenfor – altså i overensstemmelse med vejledningen. 

Det samlede prisloft for 2015 er vedlagt i bilag 4.1. Driftsomkostningerne for Aarhus Vand er vurderet til knap 

90 millioner danske kroner. Det er ikke udspecificeret, hvilke driftsopgaver der lægger til grund for disse. 

Dette er forventeligt, eftersom Forsyningssekretariatet blot tager udgangspunkt i 2014-prisloftet. Ikke desto 

mindre besværliggøres vurderingen af om driftsomkostningerne afspejler miljømæssige og ressourcerelate-

rede omkostninger. Som nævnt må det antages, at der til en vis grad indgår en værdisætning af vandressour-

cen, som resultat af at driftsomkostninger, der naturligt vedrører miljøet, er inddraget.   

4.2.2.2 Miljømål 
Ud over kategorien driftsomkostninger anvender Forsyningssekretariatet kategorien øvrige driftsomkostnin-

ger. Denne kan opdeles yderligere i følgende:79  

 1:1 omkostninger 

 Nettofinansielle poster 

 Miljø- og servicemål 

 Klimatilpasning 

I undersøgelsen af om der indgår en værdisætning af den påvirkning vandforbrug og spildevand har på na-

turressourcen vand, er miljømål især interessante. Udgifter til klimatilpasning har ofte en tæt sammenhæng 

til miljømæssige omkostninger. Dette kunne eksempelvis være udgifter til at undgå overløb i forbindelse med 

skybrud. Flere skybrud skyldes klimaforandringerne, men hvis kloakken løber over, er konsekvensen at mil-

jøet forurenes.  

Som nævnt er det ikke Forsyningssekretariatet, der beslutter miljø- og servicemål, men det påhviler sekreta-

riatet at godkende udgifterne til de aktiviteter, der afholdes i forbindelse med opfyldelse af målene. I den 

forbindelse har sekretariatet angivet en række eksempler på mål og aktiviteter, der typisk godkendes hen-

holdsvis typisk afvises.80 Eksemplerne findes på bilag 4.2. Med baggrund i nærværende fremstillings fokus 

fremhæves følgende mål, der typisk godkendes: grundvandsbeskyttelse (fx skovrejsning), vandbesparende 

tiltag samt skærpet rensning af spildevand til gavn for miljøet. Grundvandsbeskyttelse ved skovrejsning er, 

som tidligere nævnt også et eksempel, der fremgår af lovforarbejderne. Mål der typisk ikke godkendes, er 

CSR-rapportering og arbejdsmiljø.  

                                                           
78 Konkurrence- og forbrugerstyrelsen, prisloftsafgørelse sagsnr.: 14/04400 afsagt d. 28. august 2014 af Forsyningsse-
kretariatet 
79 Prisloftsvejledningen, kapitel 3, s. 15 
80 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 2015, Vejledning om miljø- og servicemål i prislofterne – Forsyningssekretaria-
tet, kapitel 1, s. 5 
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Udover, at stille en række eksempler på mål og aktiviteter, har Forsyningssekretariatet endvidere fastsat en 

række betingelser, der skal være opfyldt ved godkendelse. Der skal for det første være tale om en særlig 

aktivitet – med andre ord en aktivitet, der går ud over sædvanlige driftsopgaver. Derudover er følgende fire 

betingelser opstillet:81   

1. Målet skal være nyt 

2. Målet skal være besluttet og dokumenteret 

3. Målet skal være konkret 

4. Omkostningerne skal opnås på effektive og markedsmæssige vilkår 

Den første betingelse er forholdsvis lige til at fortolke. Det er ikke muligt at få tillæg i prisloftet for udgifter til 

eksisterende målsætninger. Derudover skal mål være besluttet af den kompetente myndighed, afhængig af 

om der er tale om et miljø- eller servicemål. Ved dokumentation skal forstås, at beslutningen skal være vel 

dokumenteret. Dette kan ske enten i form af en skriftlig aftale eller i form af vandplaner, spildevandsplaner 

o. lign. Målet skal være tydeligt formuleret og omkostningerne skal være fremkommet på effektive og mar-

kedsmæssige vilkår. Dette er med til at sikre en fair omfordeling af ressourcerne. Hvis omkostningerne er for 

høje, og på den måde dækker andre omkostninger, end de der er miljømæssige og ressourcerelaterede, vil 

dette formentlig være i strid med både princippet om omkostningsdækning samt forureneren betaler-prin-

cippet.  

Udførelse af aktiviteter der skal opfylde visse miljømål, vil ofte være ledsaget af positive eksternaliteter. Med 

henvisning til den teoretiske referenceramme beskrevet indledningsvist, vil dette medføre et markedssvigt 

på samme måde som en negativ eksternalitet. Uden korrektion, vil omkostningerne, der indregnes i prisloftet 

være for høje. Konsekvensen bliver således en ineffektiv høj pris. Ifølge Naturstyrelsens vejledning82 skal der 

i beskrivelsen af målet, tages stilling til omkostningsfordelingen. Såfremt der er planlagt positive effekter, 

skal omkostningerne fordeles mellem de berørte parter, fx vandselskabet og kommunen. Vandselskabet kan 

afholde den totale omkostning, selvom der er sideeffekter, såfremt disse ikke er planlagte. Til illustration 

tages der udgangspunkt i aktiviteten skovrejsning (grundvandsbeskyttelse).  Hvis skoven rejses udelukkende 

for at beskytte grundvandet, bør omkostningerne hertil dækkes af vandbrugerne. Dette følger også af foru-

reneren betaler-princippet. Hvis der i forbindelse med skovrejsningen planlægges rekreative tiltag som mo-

tionsstier, borde, bænke, skovlegeplads el. lign., må denne værdi afholdes af kommunen, så skatteyderne i 

sidste ende betaler for disse goder.  

I forsyningssekretariatets afgørelse vedrørende prisloftet for Aarhus Vand A/S fremgår det, at 11 millioner 

danske kroner er øremærket miljø- og servicemål. Se venligst bilag 4.3 hvor det fremgår at der er givet tillæg 

                                                           
81 Vejledning om miljø- og servicemål i prislofterne, kapitel 1, s. 6 
82 Naturstyrelsen 2012, Vejledning om miljømål og servicemål 
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for 9,9 millioner til grundvandsbeskyttelse (miljømål) og 1,1 millioner til tilbagestrømningssikring (service-

mål).  

Som nævnt ovenfor skal et miljømål være konkret og dokumenteret. I Naturstyrelsens vejledning83 er der 

udarbejdet et paradigme på, hvordan dokumentationen typisk vil udforme sig med udgangspunkt i et projekt 

om skovrejsning. Herfra skal det særligt fremhæves, at der forekommer en udførlig beskrivelse af projektets 

effekter, både på grundvandsbeskyttelsen, men også sideeffekterne. De forventede effekter er baseret på et 

videnskabeligt grundlag, hvor det er forskningsresultater, der lægges til grund. 

I en nærmere undersøgelse af Aarhus Vands miljømål (grundvandsbeskyttelse) fremgår det, at indsatsplanen 

tager udgangspunkt i Aarhus Kommunes vandforsyningsplan og tilhørende indsatsplaner.84 Et resumé af ind-

stillingen om grundvandsbeskyttelse er vedlagt som bilag 4.4. Af den kommunale indsatsplan85 fremgår det, 

at målet om beskyttelse af grundvandsressourcerne grundlæggende består i at 1) sikre bæredygtig indvinding 

og 2) sikre en god drikkevandskvalitet. Der er udarbejdet en analyse af efterspørgslen både i nutiden og 

fremtiden og vurderingen er, at med den forventede befolkningstilvækst vil vandressourcerne blive presset.  

Når den kommunale indsatsplan sammenholdes med Forsyningssekretariatets krav om dokumentation vur-

deres det, at indsatsplanen er meget udførlig. Planen indeholder grundvandskortlægning, beskrivelse af ind-

satsområder samt beskrivelse af de nærtstående problemstillinger og påkrævede indsatser vedrørende ni-

tratudvaskning, pesticider og andre miljøfremmede stoffer.  

Flere aktiviteter skal sikre opfyldelse af Aarhus Vands miljømål.86 Der laves dyrkningsaftaler med landmæn-

dene om pesticidfri drift. Der rejses skov i samarbejde med både staten, kommunen og private aktører. Der 

laves bykampagner, der sigter imod mindre pesticidforbrug i byarealer, haver mv. Der laves en indsats for 

lukning af ubenyttede boringer og brønde, da disse bærer en stor risiko for forurening af grundvandet. Der 

foretages afværgeforanstaltninger, der skal sikre, at forurenet vand ikke siver ned i grundvandsmagasinet. 

Aarhus Vand er forpligtet til dette indsatsprogram sammen med vandplansudvalget. Vandplansudvalget er 

et samarbejde mellem vandværker i Aarhus Kommune, hvis formål er at bistå med den største del af grund-

vandsbeskyttelsen. Langt den største del af vandplansudvalgets ressourcer afholdes dog af Aarhus Vand, 

hvorfor dette er indregnet i prisloftet.87  

                                                           
83 Naturstyrelsen 2012, Vejledning om miljømål og servicemål, Bilag 2 - Paradigme for aftale om grundvandsbeskyt-
telse og skovrejsning 
84 Indstilling – Grundvandsbeskyttelse i Aarhus Vand 2013-2015 
85 Aarhus Byråd, Indsatsplan Beder - http://www.aarhus.dk/~/media/Dokumenter/Teknik-og-Miljoe/Natur-og-Mil-
joe/Vand/Grundvand/Beder/Indsatsplan-Beder-VEDTAGET-17-april-2013.pdf - tilgået d. 16. april 2015  
86 Indstilling – Grundvandsbeskyttelse i Aarhus Vand 2013-2015; se evt. resumé i bilag 4.4 
87 Jf. bilag 4.4 

http://www.aarhus.dk/~/media/Dokumenter/Teknik-og-Miljoe/Natur-og-Miljoe/Vand/Grundvand/Beder/Indsatsplan-Beder-VEDTAGET-17-april-2013.pdf
http://www.aarhus.dk/~/media/Dokumenter/Teknik-og-Miljoe/Natur-og-Miljoe/Vand/Grundvand/Beder/Indsatsplan-Beder-VEDTAGET-17-april-2013.pdf
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Forsyningssekretariatet har foretaget en konkret afgørelse på baggrund af dokumentation indsendt af Aarhus 

Vand, der bl.a. indeholder ovenstående beskrivelse af indsatsplanen, herunder en økonomisk redegørelse.88 

Indledningsvis tager Forsyningssekretariatet stilling til, om der er tale om et miljømål i henhold til definitionen 

heraf. Dernæst vurderes det, at de angivne omkostninger er beregnet på aktiviteter til opnåelse af miljømå-

let. Det påpeges dog, at der er påregnet for mange omkostninger, hvorfor nogen trækkes fra med begrun-

delsen, at de reelt hører til år 2013.  

Når prisloftet er fastsat, er det op til Aarhus Vand selv at fastsætte kubikmeterprisen for vandforsyning hen-

holdsvis spildevandsforsyning. Den kubikmeterpris der fremgår i bilag 4.1, vil således ikke blive anvendt di-

rekte. Prisloftet uden afgifter er sat til 10,83 kr./m3 ekskl. moms,89 men i praksis opkræves virksomhederne 

følgende:90 

 

Som det fremgår ovenfor er prisen for rent vand den samme for alle, mens prisen for spildevand er faldende 

ved større mængder. En virksomheds årlige vandforbrug er baseret på en vandmåler og spildevandsbidraget 

fastsættes på baggrund af vandforbruget. Aarhus Vand har i tillæg hertil også et fast årligt bidrag, hvor stør-

relsen afhænger af installationsstørrelsen.91 

På baggrund af ovenstående kan det udledes, at Forsyningssekretariatets praksis består af en konkret vurde-

ring af vandselskabernes driftsomkostninger, både almene og tillæg til miljø- og servicemål. Sekretariatet har 

tilmed sat en række betingelser op for, hvornår noget kan godkendes som et miljø- og servicemål. Heri ligger 

der et krav om forholdsvis omfattende dokumentation. Det kan endelig konkluderes, at der indgår både mil-

jømæssige og ressourcerelaterede omkostninger i prisfastsættelsen. Dette kommer til udtryk dels i form af 

miljø- og servicemål og dels i de almene driftsomkostninger. Værdisætningen af den negative påvirkning 

vandforbrug og spildevand har på naturressourcen vand, er dog noget mere uigennemskuelig for så vidt an-

går almene driftsomkostninger.   

                                                           
88 Konkurrence- og forbrugerstyrelsen, prisloftsafgørelse sagsnr.: 13/04378 afsagt d. 12. december 2013 af Forsynings-
sekretariatet 
89 Prisen eksklusiv moms fremgår ikke af bilag 4.1, men anvendes her for at gøre sammenligningen med Aarhus Vand’s 
prisfastsættelser mere enkel. 
90 Aarhus Vand A/S, Takster for virksomheder - http://www.aarhusvand.dk/Dit-forbrug-og-din-regning/Priser/Samlet-
pris/2014-stort-forbrug/ - tilgået d. 20. april 2015 
91 Aarhus Vand A/S, Fast vandbidrag - http://www.aarhusvand.dk/Dit-forbrug-og-din-regning/Priser/Samlet-pris/Sam-
let-pris/ - tilgået d. 20. april 2015 

http://www.aarhusvand.dk/Dit-forbrug-og-din-regning/Priser/Samlet-pris/2014-stort-forbrug/
http://www.aarhusvand.dk/Dit-forbrug-og-din-regning/Priser/Samlet-pris/2014-stort-forbrug/
http://www.aarhusvand.dk/Dit-forbrug-og-din-regning/Priser/Samlet-pris/Samlet-pris/
http://www.aarhusvand.dk/Dit-forbrug-og-din-regning/Priser/Samlet-pris/Samlet-pris/
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4.2.3 Komparativ analyse 

Vandrammedirektivets bestemmelse om, at der prissættes ud fra omkostningsdæknings-princippet kommer 

i nogen grad til udtryk i dansk praksis. Som konkluderet ovenfor indgår der både miljømæssige og ressource-

relaterede omkostninger i prissætningen, hvilket betyder, at det bliver forureneren der betaler og ikke skat-

teyderne. Forsyningssekretariatets betingelser for hvad der karakteriseres som miljø- og service mål, er med-

virkende til, at forureneren ikke bebyrdes med uvedkommende omkostninger. I forbindelse hermed skal 

Standley-sagen nævnes, da EU-domstolen her netop tog stilling, at forureneren kun må pådrages omkostnin-

ger, vedrørende forurening den har bidraget til.     

Den danske lovgivning kræver, at der fastsættes et prisloft for vandselskaberne. Af ovenstående analyse 

fremgår det, at Forsyningssekretariatet fastsætter prisloftet på baggrund af en række omkostninger, hvoraf 

driftsomkostninger og tillæg til miljø- og servicemål er behandlet med særlig fokus. Prisloftet udmønter sig 

som en indtægtsramme, der ikke må overskrides og indtægtsrammen fordelt på den forventede vand-

mængde udgør således prisloftet per kubikmeter.92 Vandsektorlovens regler om miljø- og servicemål efter-

kommes, hvilket kommer til udtryk ved, at Forsyningssekretariatet konkret vurderer Aarhus Vand’s mål i for-

hold til definitionen heraf. 

Vejledningerne udarbejdet af Forsyningssekretariatet og Naturstyrelsen fremstår umiddelbart som en for-

længelse af den danske lovgivning. For så vidt angår prisfastsættelse af vand og spildevandsforsyning må det 

slås fast, at denne baseres på vandselskabernes interne omkostninger, til drift, investeringer mm. Heri indgår 

visse miljømæssige og ressourcerelaterede omkostninger, da vandselskaber afholde miljøbeskyttende akti-

viteter. Dette er i overensstemmelse med vandforsyningslovens § 52 a. stk. 1 og betalingslovens § 1 stk. 3. 

For så vidt angår vandforsynings- og betalingslovens formålsbestemmelser, må der stilles spørgsmålstegn 

ved den værdisætning, der indgår i prisen i dag. Lovene skal tage hensyn til princippet om fuld omkostnings-

dækning og praksis bidrager hertil, men det antages, at der stadig eksistere eksterne omkostninger, der ikke 

dækkes. Dette understøttes med 1) Det er langt fra alle vandværker der har miljø og servicemål 2) Prisfast-

sættelsen sker på baggrund af kostpriser og ikke på baggrund af en decideret værdiansættelsen.  

Det fremgår af Aarhus Vand’s praksis, at der er fastsat en trappemodel for spildevandsbidraget i overens-

stemmelse med reglerne herfor. Derudover udnyttes muligheden for at opkræve et fast årligt bidrag i over-

ensstemmelse med både betalingsloven og vandforsyningslovens regler. 

I forbindelse med forureneren betaler-princippet skal det fremhæves, at praksis ikke lægger op til prisdiffe-

rentiering mellem de forskellige vandanvendelsessektorer. I henhold til vandrammedirektivets artikel 9 skal 

prissætningen sikre, at de forskellige sektorer yder et passende bidrag. Herudover at sektorerne opdeles i 

landbrug, industri og husholdning. Den danske lovgivning giver udelukkende udtryk for, at der skal være et 

                                                           
92 Se evt. bilag 4.1 for forholdet mellem indtægtsramme og prisloft. 
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passende bidrag, og som udgangspunkt er der ikke hjemmel til prisdifferentiation. Undtagelsen hertil er trap-

pemodellen, der vedkommer de storforbrugende virksomheder. Når der ses bort fra storforbrugerne må der 

stilles spørgsmålstegn ved, om alle typer erhverv bidrager med den samme forurening per kubikmeter. Som 

eksempel kan fremhæves en industrivirksomhed, der anvender skrappe kemikalier i rengøringsvandet, og en 

kontorbygning hvor vandet, alt andet lige, er mindre forurenet. Vandet renses på samme anlæg og samme 

pris betales, men vandet fra industrivirksomheden må antageligt være mere omkostningskrævende.  

Anvendelsen af miljø- og servicemål kan være i strid med forureneren betaler-princippet. Som det fremgår, 

afholder Aarhus Vand en række aktiviteter til beskyttelse af grundvandet, navnlig kompenseres landmæn-

dene for at undgå pesticider. Kompensationen kan indgå som et tillæg til driftsomkostningerne, hvilket i sid-

ste ende betyder, at det er vandbrugerne, der betaler for landmændenes forurening.93  

4.2.4 Evaluering af prisfastsættelse 

Afslutningsvis vurderes den danske prisfastsættelse i forhold til den indledende rammeteori, med henblik på 

at undersøge om allokeringen af vandressourcerne er samfundsøkonomisk effektiv. I henhold til rammeteo-

rien findes den effektive allokering, hvor marginalnytten er lige den sociale marginalomkostning. Da vi har 

flere konkurrerende vandforbrugere, udvides denne beslutningsregel således, at samfundsøkonomisk effek-

tiv allokering findes, hvor den marginale nettonytte er udlignet for samtlige vandbrugere.94 Dette er illustre-

ret i bilag 4.5, der viser både en ineffektiv og en effektiv allokering af rent vand. For illustrationen tages der 

udgangspunkt i to vandforbrugere og en givet absolut vandmængde, der skal fordeles. Figur 1 illustrerer en 

kvotefordeling hvor hver virksomhed tildeles halvdelen af vandressourcen og konsekvensen heraf bliver at A 

får vandet til en lav enhedspris og B til en høj. I figur 2 er prisen for A og B ens, hvilket resulterer i, at A får en 

mindre mængde tildelt end B – i sidste situation er den totale nettonytte maksimeret. Som nævnt prisdiffe-

rentieres der ikke på vandforsyningen i Danmark, hvilket bidrager til en samfundsøkonomisk effektiv løsning, 

men den korrekte prissætning kræver, at den absolutte vandmængde er kendt.  

Det er væsentlig at være opmærksom på, at overfladevand og grundvand som naturressourcer opføre sig 

vidt forskelligt. Overfladevand er fornyelig inden for en relativ kort tidsramme, hvorimod grundvand er ikke. 

For at sikre en bæredygtig allokering betyder dette, at der specielt ved grundvand bør indgå en ressource-

rente i værdisætningen.95 Aarhus Vand forsøger at tage hensyn til fremtidig efterspørgsel i deres miljømål, 

men eftersom det faktisk er aktiviteternes kostpris, der indregnes, er ressourcerenten sandsynligvis forbun-

det med væsentlig bias.  

Sammenhængen mellem pris og mængde af vandressourcen er illustreret i bilag 4.6. Da vand og spildevand 

er samlet i ét prisloft i praksis, behandles disse to forsyningstyper også samlet i den følgende evaluering. 

                                                           
93 Til støtte herfor se Det Miljøøkonomiske Råd 2015, Økonomi og Miljø s. 204 
94 Environmental & Natural Resource Economics 2015, s. 231 ff. 
95 Ibid. 
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Forsyningsselskaberne skal prissætte deres vand efter hvile i sig selvprincippet, hvilket betyder at prisen sæt-

tes lig den gennemsnitlige omkostning. Dette er per definition ikke en effektiv allokering. Forsyningsselskaber 

er karakteriseret ved at have meget høje faste omkostninger, så de gennemsnitlige omkostninger er faldende 

indtil en vis mængde, men omkostninger må være stigende når mængderne bliver høje, fordi det bliver dy-

rere for vandselskaberne at indvinde vand. Dette sker som følge af at vandet bliver mere besværligt at ind-

vinde i takt med at ressourcen bliver mindre.  

I henhold til rammeteorien vil den samfundsøkonomisk effektive pris være P*, hvor den sociale marginalom-

kostning er lig marginalnytten, hvilket vil resultere i en allokeret mængde ved Q*. Hvis prissætningen skal 

afspejle den sociale marginalomkostning, er det nødvendigt at indregne vandets sande værdi. I undersøgel-

sen af hvordan vand fastsættes i praksis, kan det udledes, at der ikke indgår en faktisk vurdering af vandets 

værdi. Værdien er udelukkende sat i forhold til kostpriser for forsyningsselskaberne, herunder eksempelvis 

kostprisen for drift af anlæg, kostpris for skovrejsning, kostprisen for aftale om pesticidfri drift mv. Det er 

tydeligt, at reglerne om miljø- og servicemål er et forsøg på at internalisere miljømæssige og ressourcerela-

terede omkostninger. Faktum er dog, at vandets sande værdi ikke er estimeret og den sociale marginalom-

kostning derfor ikke kendes.  

Konsekvensen af den danske praksis bliver, at prisen sættes et sted mellem til PAP og PAS. Den præcise alloke-

ring afhænger af, i hvilken grad internalisering af miljømæssige og ressourcerelaterede omkostninger faktisk 

afspejler vandets sande værdi. Det fremgår, at Aarhus Vand prisfastsætter vand forskelligt fra spildevand, og 

at spildevandsbidraget følger en trappemodel. Effekten af en trappemodel er illustreret i bilag 4.6 figur 2, 

hvor P* angiver den samfundsøkonomiske optimale pris. Konsekvensen af denne model bliver at husholdnin-

ger og mindre virksomheder betaler et uforholdsmæssig højt spildevandsbidrag (P1), mens virksomheder der 

har et højt forbrug, betaler en lavere pris (P2). De der har et meget højt forbrug, betaler en pris, der lægger 

godt under den optimale (P3). Denne model bidrager ikke til en samfundsøkonomisk effektiv allokering. Ifølge 

lovforarbejderne begrundes trappemodellens eksistens med, at strukturen er mere omkostningsægte.96 

Denne begrundelse er næppe valid ud fra et teoretisk synspunkt. Konsekvensen er, at der anvendes endnu 

mere vand, da virksomheden marginalomkostning er faldende. Derved tabes et incitament om at investere i 

vandeffektiviserende løsninger.  

Et fast årligt bidrag betyder, at de variable gennemsnitsomkostninger bliver lavere, hvilket alt andet lige med-

føre, at der allokeres en større mængde. Set i lyset af rammeteorien er dette ikke en fordelagtigt metode at 

prisfastsætte på, men der kan være fordelingshensyn der taler for det. 

I Danmark betragtes vand som en common-pool resource, hvilket skaber nogle markedssvigt som nævnt 

indledningsvist. Disse markedssvigt resulterer i ineffektiv allokering. I undersøgelsen af prisfastsættelse i 

dansk praksis vurderes det, at vand stadig behandles som en fælles ressource, der reelt ikke har nogen værdi. 

                                                           
96 Se evt. afsnit 3.2.3 om Betalingsstruktur - trappemodellen 
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Det betyder, at den marginale omkostning ved at indvinde én kubikmeter mere er meget lav. Man forsøger 

at internalisere visse miljømæssige og ressourcerelaterede omkostninger ved hjælp af miljø- og servicemål, 

men faktum er at omkostninger hertil udelukkende bidrager til forsyningsselskabets faste omkostninger. Der-

ved bidrager omkostninger ikke til marginalomkostningerne.  

Konsekvensen for samfundsøkonomien bliver følgende. Under antagelse om, at prisen sættes lig de gennem-

snitlige interne omkostninger (ATCprivat), vil vandbrugere opnå et udvidet økonomisk overskud svarende til 

forskellen mellem p* og PATCprivat, samfundsøkonomien lider et dødvægtstab svarende til det skraverede om-

råde i figur 3, bilag 4.6. 

Det vurderes, at prisfastsættelsen i dansk praksis ikke er samfundsøkonomisk effektiv. Der indgår ikke en 

faktisk værdisætning som anbefalet af WATECO-gruppen, og det må konkluderes, at der ikke er overensstem-

melse mellem den danske praksis og målene EU’s 7. miljøhandlingsprogram. Problematikken skal snarere 

findes i den danske lovgivning end i praksis, da praksis tilsyneladende er i fuld overensstemmelse med reg-

lerne. Konsekvensen er ultimativt, at vandforbruget er for højt, hvilket både påvirker kvantiteten i grund-

vandsmagasinerne og vandmiljøets kvalitet.  

5 Implementering af vandrammedirektivets artikel 9 

I nærværende afsnit anlægges et særligt fokus på implementeringen af vandrammedirektivs artikel 9. Ind-

ledningsvist foretages en analyse af eksisterende barrierer, der hindrer eller besværliggør en korrekt imple-

mentering. I forlængelse heraf redegøres der for løsningsmuligheder, som både sigter en korrekt implemen-

tering samt en samfundsøkonomisk effektiv allokering af vandressourcen. I den forbindelse evalueres og dis-

kuteres de relevante løsningsmuligheder.  

5.1 Barrierer der hindrer eller besværliggør implementeringen 

Implementeringen kan støde mod forskellige typer af barrierer. I nærværende fremstilling anlægges et fokus 

på juridiske, tekniske og politiske barrierer. 

5.1.1 Juridiske barrierer 

Der er en dansk tradition for at følge hvile i sig selv-princippet, når det gælder kommunale forsyningsvirk-

somheder, herunder vandselskaberne.97 Det er vandrammedirektivets økonomiske tilgang, at vandressour-

cen skal reguleres på en samfundsøkonomisk effektiv måde. Med baggrund i den foregående evaluering af 

prisfastsættelsen må det fremhæves, at hvile i sig selv-princippet modvirker en sådan effektiv regulering. 

                                                           
97 For nærmere redegørelse henvises til afsnit 3.2.2 om betalingslovens prisfastsættelse 
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Herudover skaber princippet udfordringer for det enkelte vandselskab. Ifølge en evaluering af vandsekto-

ren,98 foretaget af en række større forsyningsselskaber, medfører princippet at vandselskabernes økonomi-

styring vanskeliggøres. Dette sker som følge af, at der findes en dobbeltregulering, i form af både prisloftsre-

gulering og hvile i sig selv-princippet.  

Vandrammedirektivet bygger på et princip om bæredygtig anvendelse af vandressourcen og prissætningspo-

litikken skal efterleve princippet om fuld omkostningsdækning. Den danske lovgivning om miljø- og service-

mål sigter at efterleve direktivets krav, men ifølge førnævnte evaluering fungerer lovgivningen ikke optimalt. 

Forsyningsselskaberne påpeger følgende udfordringer:99 1) Miljømål- og servicemål kan ikke forhåndsgod-

kendes hvilket betyder at kommunen eller bestyrelsen ikke kender den økonomiske konsekvens af beslut-

ningen. 2) Fristen for indsendelse af dokumentation skal ske meget tidligt (15. april), hvilket resulterer i, at 

ellers gode mål må udskydes eller droppes pga. manglende finansiering. Herudover anfører Aarhus Vand i et 

høringssvar, at ansøgningsprocessen er tung og uhensigtsmæssigt.100 Dette rammer specielt de mindre vand-

selskaber. Et eksempel herpå findes i prisloftsafgørelsen for Hasselager-Kolt Vandværk 2015,101 hvor selska-

bet får afslag på sin ansøgning om tillæg for miljømål. Udgiften vedrører et bidrag til vandplansudvalget – det 

samme som Aarhus Vand bl.a. fik godkendt et tillæg til. Afslaget begrundes med, at Hasselager-Kolt Vand-

værk er frivillige deltagere i modsætning til, at kommunen har påbudt dem at opfylde målet. Med andre ord 

hindrer de nuværende regler en korrekt implementering, da reglernes udformning skaber inerti.   

Forsyningssekretariatet, der ligger under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, er udpeget til vandmyndighed. 

Vandrammedirektivet fastslår, at prissætning skal sikre fuld omkostningsdækning. Sekretariatet har især fo-

kus på konkurrencehensyn i forbindelse med vandselskaberne som naturlige monopoler og sandsynligvis 

mindre fokus på miljømæssige og ressourcerelaterede omkostninger. Som det fremgår af bilag 5.1 kan dette 

understøttes med forsyningsselskabernes evaluering. Her findes det problematisk, at Forsyningssekretariatet 

skal godkende miljø- og servicemål. Dette er begrundet med, at myndigheden ikke har den nødvendige fag-

lige indsigt.  

I øjeblikket eksisterer der en afgift på ledningsført vand, som kun opkræves hos husholdningerne. Afgiften 

indbringer et provenu, som er en del af statens samlede indtægter. Denne afgift bidrager ikke til en sam-

fundsøkonomisk effektiv ressourceallokering, da 1) den afspejler ikke den marginale skadesomkostning for 

indvinding af vand, 2) den opkræves kun for husholdninger og ikke for landbrug og industri.102 Dette medføre 

                                                           
98 Se bilag 5.1 om økonomiforum under DANVA – bidrag til evaluering af vandsektorloven 
99 Evaluering af miljø- og servicemål er gengivet i bilag 5.1 i sin oprindelig form. 
100 Jf. Konkurrence- og forbrugerstyrelsen, prisloftsafgørelse sagsnr.: 13/04378 afsagt d. 12. december 2013 af Forsy-
ningssekretariatet, side 22-23 
101 Konkurrence- og forbrugerstyrelsen, prisloftsafgørelse sagsnr.: 13/12125 afsagt d. 19. december 2014 af Forsy-
ningssekretariatet 
102 Til støtte herfor se Det Miljøøkonomiske Råd 2015, Økonomi og Miljø s. 198 
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en skævvridning i ressourceallokeringen. Det er formentlig heller ikke i overensstemmelse med vandramme-

direktivets bestemmelse om at de forskellige sektorer skal yde et passende bidrag. Alt andet lige hindrer 

afgiften gennemførelsen af omkostningsdækningsprincippet samt en samfundsøkonomisk effektiv ressour-

ceallokering.  

5.1.2 Tekniske barrierer 

En tungtvejende hindring for fuld omkostningsdækning er manglende viden om vandets sande værdi. Vær-

diansættelsen skal reflektere den sociale marginalnytte for kubikmeter vand, der indvindes, herunder effek-

ten på dyre og planteliv, rekreative anvendelser, ressourcerenten mv. Overordnet set findes der to værdian-

sættelsesproblemstillinger vedrørende vand: overindvinding og forurening (vandforbrug og spildevand). Det 

er derfor nødvendigt at skille de to ad, og estimerer den marginale eksterne miljøomkostning for indvinding 

henholdsvis rensning.103   

Vandrammedirektivet fokuserer på prissætning som et reguleringsværktøj. Hvis vandforbruget skal reguleres 

ved prissætning, kræver det, at efterspørgslen efter vand er prisfølsom. Der er foretaget mange undersøgel-

ser af prisfølsomheden, og Det Miljøøkonomiske Råd (DMØR)104 henviser til en samlet analyse af 64 primære 

undersøgelser, hvor den gennemsnitlige elasticitet er fundet til -0,4. Med baggrund i dette kan det fastslås, 

at der ligger en klar udfordring i at regulere vandet med prissætning, når en 10 %-stigning kun vil medføre 4 

%-fald i vandforbruget. Der er her tale om relativ kortsigtet elasticitet. På længere sigt vil efterspørgslen være 

mere prisfølsom, grundet mulighederne for at omstille sig, eksempelvis investering i vandeffektiviserende 

løsninger.  

5.1.3 Politiske barrierer 

For så vidt angår politiske barrierer forekommer disse i flere afskygninger. Da der er tale om samfundsøko-

nomisk regulering, herunder afgiftsproblematikker, er det naturligt at Finansministeriet, har en politisk 

agenda. Et relevant eksempel herpå findes i Finansministeriets kommentar til DMØR’s rapport.105 Ministeriet 

fremhæver, at de nuværende afgifter tjener et fiskalt formål (statsprovenu), og hvis disse fjernes må indtæg-

ten finansieres på anden vis. Af ministeriets kommentar fremgår det, at det er enig i, at afgifter bør afspejle 

den marginale skadesomkostning, men at finansiere grundvandskortlægningen via afgifter er et politisk valg. 

Hermed kan det formentlig udledes, at ministeriet anerkender, at de nuværende afgifter ikke afspejler den 

marginale skadesomkostning, men at der ligger en anden politisk agenda bag. 

                                                           
103 Til støtte herfor Ibid., s. 203 
104 Ibid. s. 201 
105 Ibid. s. 320 f. om skriftlige indlæg fra Det Miljøøkonomiske Råds medlemmer 
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Politiske målsætninger og agendaer kan besværliggøre implementeringen, fordi prissætning ikke kun er et 

spørgsmål om samfundsøkonomisk effektiv allokering, men samtidigt et spørgsmål om en fair byrdeforde-

ling. Dette kan medføre politisk uenighed om fordelingen, da dette spørgsmål afhænger af politiske værdier 

og overbevisninger. 

I Danmark organiserer erhvervslivet sig i interesseorganisationer, der skal sikre gunstige vilkår. Brancher står 

sammen for, at opnå magt over for politikkerne, hvorfor interesseorganisationer kan udgøre en barrierer for 

implementering af vandrammedirektivet. Som situationen er i øjeblikket, vil det alt andet lige, blive dyrere 

for erhvervslivet, hvis de skal betale en pris, der faktisk reflekterer den sociale marginalomkostning. Det er 

naturligt, at interesseorganisationer som Landbrug & Fødevarer, Dansk Erhverv og Dansk Industri ønsker at 

bevare, den relativt gunstige prissætning deres medlemmer betaler i øjeblikket. Det fremgår klart af DMØR’s 

rapport,106 at disse tre organisationer tager afstand fra rapportens løsningsforslag, der sigter at prissætningen 

skal afspejle den sociale marginalomkostninger. Interesseorganisationer kan være en væsentlig hindring for 

gennemførelse af direktivet, da de tilsammen repræsenterer en stor del af det danske erhvervsliv. 

5.2 Relevante løsningsmuligheder  

I det følgende analyseres løsningsmulighederne for at implementere vandrammedirektivet korrekt, og sam-

tidigt sikrer en samfundsøkonomisk effektiv allokering af vandressourcen. Dette sker i lyset af den teoretiske 

ramme beskrevet i afsnit 4. Som nævnt er manglende viden om vandets sande værdi en hindring for at im-

plementere vandrammedirektivet korrekt. Indledningsvist behandles denne problemstilling ved at under-

søge værdiansættelsesmetoder. Dernæst undersøges hvordan prisfastsættelsen kan reguleres i lyset af mar-

ginalbetragtningen. Endelig undersøges prissætningsmetoder, herunder uniform takst, trappemodeller mv. 

5.2.1 Værdiansættelse af vand 

Værdiansættelse af naturressourcer er ikke en triviel opgave, og det gælder i særdeleshed for vand. Såfremt 

en prisfastsættelse skal afspejle den sande værdi, er det nødvendigt at basere værdiansættelsen på den sam-

lede økonomiske værdi. Denne defineres som summen af værdierne fra alle services, vand genererer både 

nu og i fremtiden. Værdien måles ved at opgøre den samlede betalingsvillighed. Værdien af vand kan deles 

op i anvendelsesværdi og ikke-anvendelsesværdi.107 Anvendelsesværdien reflekterer både den direkte og in-

direkte anvendelse, hvor eksempler på direkte anvendelse kunne være drikkevand og rekreative aktiviteter. 

Et eksempel på indirekte anvendelse kunne være den afledte effekt vand har på fuglediversiteten i et givet 

område. I tillæg til den direkte og indirekte værdi reflekterer den samlede anvendelsesværdi endvidere den 

                                                           
106 Det Miljøøkonomiske Råd 2015, Økonomi og Miljø s. 335 ff. om skriftlige indlæg fra Det Miljøøkonomiske Råds 
medlemmer 
107 Environmental & Natural Resource Economics 2015, s. 103 f. Se også Froukje Maria Platjouw, Environmental Law & 
The Ecosystem Approach, s. 102 f. 
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fremtidige mulighed for at anvende vand, eksempelvis betalingsvilligheden for at sikre fremtidens drikkevand 

eller markvanding.108 

Ikke-anvendelsesværdi kommer til udtryk ved den værdi, mennesker er villig til at betale for at bevare vand-

ressourcerne, og dermed sikrer fremtidige generationer (bequestværdi). Ikke-anvendelsesværdi kan tillige 

reflektere værdien af vandøkosystemer, herunder betalingsvilligheden for vandøkosystemets eksistens (ek-

sistensværdi), selvom at det ikke anvendes hverken direkte eller indirekte i fremtiden.109 

Den totale økonomiske værdi skal således beregnes ved den totale betalingsvillighed, hvilket kan udtrykkes 

som følger:110 

Total betalingsvillighed = Anvendelsesværdi + mulig anvendelsesværdi + ikke-anvendelsesværdi 

Vand som ressource kan karakteriseres ved at havde særdeles mange værdityper, hvilket resulterer i at vær-

diansættelsen bliver meget kompleks. Den totale betalingsvillighed må antages at være forskellige afhængig 

af værditypen, som eksempler kan nævnes at værdien af rent drikkevand antages at være signifikant forskel-

lige fra værdien af vand til markvanding eller vand til produktionsanlæg, enten hvor vand indgår i produktion 

direkte eller anvendes til rengøring af anlæg mv.   

Værdien afhænger af udbud og efterspørgsel. Udbuddet afhænger af vandressourcens kvantitet både på nu-

værende tidspunkt såvel som fremtidens kvantitet. Vand er som udgangspunkt en fornyelig ressource, men 

kvantiteten afhænger af anvendelseshastigheden. Derudover afhænger udbuddet af omkostningerne for-

bundet med både forsyning og miljø.111 Efterspørgslen er afhængig af anvendelsesformål, eksempelvis for-

brug af rent vand kontra efterspørgslen efter sø økologi, vandløbenes biodiversitet eller rekreative anven-

delsesformål som kanosejlads, badevand o. lign. 

Den metodiske tilgang til værdiansættelsen af vand skal sigte at estimere den total betalingsvillighed, samt 

indfange alle relevante anvendelsesformål og værdityper. Der eksisterer en række metoder i øjeblikkets lit-

terære fremstillinger, som kan opdeles i hovedkategorierne observeret betalingsvillighed og erklæret beta-

lingsvillighed.112 Overordnet afhænger den optimale værdiansættelsesmetode af værditypen og datatilgæn-

gelighed.113 Da vand har flere værdityper, kræver værdiansættelsen sandsynligvis en sammensætning af flere 

metodiske tilgange.   

                                                           
108 Ibid. 
109 Ibid. 
110 Ibid. 
111 Environmental & Natural Resource Economics 2015, s. 227 f. 
112 Ibid., s. 105 
113 Froukje Maria Platjouw, Environmental Law & The Ecosystem Approach, s. 106 
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Når en naturressource ikke handles på et marked, er det ikke muligt at anvende markedsprisen som variabel 

i værdiansættelsen. Det bemærkes, at vand som ressource ikke handles på et marked, da vand er en com-

mon-pool resource. Vand er ikke at betegne som en almindelig handelsvare, hvilket er tilgangsvinklen i vand-

rammedirektivet jf. præamblens betragtning nr. 1. Med baggrund i dette findes der ikke en markedspris, der 

kan fungere som indikator for vandets værdi. 

For så vidt angår værdiansættelsen af vand ved rekreative anvendelsesformål, kan værdien ansættes på bag-

grund af rejseomkostningsmetoden.114 Denne metode indebærer, at værdien af eksempelvis en å sættes, på 

baggrund af hvad turister og andre brugertype spendere for at anvende åen, eksempelvis til kanosejlads. 

Herunder kan værdien sættes, hvis der forekommer et anvendelsestab, som resultat af forurening. Værdien 

af vandløb, åer, søer mv., herunder den økologiske tilstand samt biodiversitet, kan ansættes ved hjælp af 

hedonisk husprismetoden, som udgør en observeret betalingsvillighed.115 Metoden indebærer, at den øko-

nomiske værdi af økologi, biodiversitet samt forurening vurderes, på baggrund af husprisernes reaktion på 

ændringer i de tre faktorer.  

Vand, der indgår i produktion, eksempelvis fødevareproduktion, kan værdiansættes i henhold til produkti-

onsfunktion-metoden. Metoden kan anvendes til at estimere vandets værdi på baggrund af de producerede 

varer, der handles på et marked til en given markedspris. Dette sker ved at estimere vandets bidrag til varens 

samlede nytteværdi, hvilket kan vurderes på baggrund af omkostningerne, der følger af ændringer i vandtil-

gængelighed.116  

Endelig inddrages metoden betinget værdiansættelse. Metoden indebærer, at betalingsvilligheden determi-

neres på baggrund af survey metodik.117 Respondenter bedes angive betalingsvilligheden for hypotetiske 

scenarier omhandlende miljø, miljøskader, naturressourcer mv. Værdiansættelsen bliver betinget af, at re-

spondenten skal svare ud fra den antagelse, at der eksisterer et marked for vand. Denne metode kan afhjælpe 

fastsættelsen af vands økonomiske værdi ved at opstille forskellige scenarier og bede respondenterne angive, 

hvad de maksimalt vil betale for en given service eller vare, der indeholder vand eller anvender vand direkte. 

Eksempler herpå kan være betalingsvilligheden for rent drikkevand i forsyningen eller god økologisk tilstand 

i vandløbene. Værdiansættelsen kan alternativt fastlægges ud fra respondenternes vilje til at acceptere øko-

nomisk kompensation for en forringelse af vandøkosystemer eller tab af vandforbrug, herunder drikkevand. 

En anden survey baseret metode er choice experiment,118 hvor deltageren bliver stillet overfor alternative 

valgmuligheder. Dette kunne eksempelvis være en ren å, en forurenet å og en sum penge og på baggrund af 

valget kan man indføre, hvad en ren å faktisk er værd. 

                                                           
114 Environmental & Natural Resource Economics 2015, s. 113 
115 Ibid. 
116 Froukje Maria Platjouw, Environmental Law & The Ecosystem Approach, s. 109 f.  
117 Environmental & Natural Resource Economics 2015, s. 105 f. 
118 Ibid. s. 111 
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5.2.2 Regulering af prisfastsættelse 

Samfundsøkonomisk effektiv allokering af vandressourcen kræver at prisen sættes lig den sociale marginal-

omkostning. Såfremt der opnås viden om vandets sande værdi, er det muligt at internalisere de eksterne 

miljømæssige og ressourcerelaterede omkostninger. Reguleringen bør opdeles i vandforbrug (indvinding) og 

spildevandsforbrug (forurening). For så vidt angår vandforbruget vil en relevant løsningsmulighed være at 

anvende en afgift for at internalisere eksterne omkostninger. Negative miljømæssige og ressourcerelaterede 

effekter, afhænger af kvaliteten og kvantiteten i det pågældende grundvandsmagasin. Ifølge DMØR’s rapport 

fremgår det,119 at en opgørelse over bæredygtig anvendelse af grundvand i Danmark viser, at det samlede 

forbrug er mindre end den bæredygtige udnyttelig grundvandsressource. Der er til gengæld betydelige regi-

onale forskelle. Dette betyder, at den marginale skadesomkostning for indvinding vil være forskellig afhængig 

af geografien, hvorfor dette bør modsvares med en tilsvarende differentieret afgift. For en optimal effekt af 

afgiften er det væsentligt at bemærke, at alle vandbruger (husholdning, industri og landbrug) skal betale den 

samme afgift uafhængig af vandanvendelsen. I tillæg hertil bør afgiften afhænge af hvor vandet indvindes og 

ikke hvor det forbruges for at sikre en effektiv allokering.120  

Spildevand er vand, der er blevet forurenet, og renseomkostningerne hertil skal også internaliseres i prissæt-

ningen. Størstedelen af renseomkostningerne kan opgøres ud fra faktiske udgifter til renseanlæggene, her-

under også transportomkostninger mv. Når der er et stærk sammenhæng mellem vandforbrug og spildevand 

giver det god mening at anvende vandprisen til at få dækket den marginale skadesomkostning. Omkostninger 

der ikke er knyttet til vandforbruget, eksempelvis kloakering, bør ikke finansieres over vandprisen, da dette 

er i strid med marginalbetragtningen.121   

Når regulering sker ved hjælp af prisfastsættelse, er det essentielt, at uvedkommende omkostninger ikke 

finansieres over vandprisen, da dette vil skabe en skævvridning i allokeringen og derved ikke være samfunds-

økonomisk effektivt. 

5.2.3 Prissætningsmetoder 

I det følgende redegøres der for fire relevante prissætningsmetoder,122 og i bilag 5.3 findes en grafisk illustra-

tion. Den oplagte struktur er uniform pris, hvor man betaler en fast pris per kubikmeter, der anvendes. Denne 

pris bør naturligvis afspejle den sociale marginalomkostning. Denne metode forudsætter, at den sociale mar-

ginalomkostning er konstant, og givet at ressourcerne er fornyelige på kort sigt (overfladevand), vil denne 

struktur være samfundsøkonomisk effektiv. For så vidt angår grundvand må det antages, at den marginale 

skadesomkostning er stigende, efterhånden som vandressourcen bliver sværere at indvinde. Her er det op-

lagt at anvende prissætningsmetoden progressiv trappemodel. Denne struktur er bygget op således, at prisen 

                                                           
119 Det Miljøøkonomiske Råd 2015, Økonomi og Miljø s. 201 f.  
120 Til støtte herfor se anbefalinger fra Det Miljøøkonomiske Råd 2015, Økonomi og Miljø s. 201 f.  
121 Til støtte herfor ibid. 
122 Environmental & Natural Resource Economics 2015, s. 249 
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stiger ved stigende forbrug. Formålet er at afspejle den sociale marginalomkostning, der er stigende ved 

knappe ressourcer. Metoden afspejler dog ikke den sande stigning, men forsøger at tilnærme sig ved hjælp 

af trappetrinene. Her må antallet af trin fastsættes med baggrund i en afvejning af strukturens simplicitet og 

evne til at afspejle marginalomkostningen.  

En anden prissætningsmetode er den degressive trappemodel, modsat den progressive, indebærer denne 

struktur, at prisen er faldende ved stigende forbrug. Den sidste prissætningsmetode er den sæsonbestemte 

pris, hvor der fastsættes en fast pris for højsæsonen og en for lavsæson. De bør naturligvis begge reflektere 

den pågældende marginalomkostning.  

5.3 Evaluering og diskussion 

For så vidt angår værdiansættelsesmetoder følger der en række fordele og ulemper for hver metode. Rejse-

omkostningsmetoden kan have en tendens til at overestimere værdien af især to årsager: 1) Respondenten 

vil muligvis overdrive antallet af ture til det rekreative område; 2) modellen kan have en tendens til at overse 

små substitutionsmuligheder. Dette medfører en forøget betalingsvillighed.123 Omvendt kan metoden have 

en tendens til at underestimere værdien. De, der bor tæt ved det rekreative område, har kun få omkostninger 

ved at anvende det, i forhold til de, der rejser længere afstande. De, der bor tæt ved, har formentlig en høj 

betalingsvillighed, hvilket ikke reflekteres af rejseomkostningsmetoden.124  

Fordelen ved hedonisk husprismetoden er, at det er muligt at lave en relativ præcis regressionsmodel, der 

angiver ejendomsværdien, estimeret på baggrund af en række faktorer. Hertil kunne man tage udgangspunkt 

i den model, der anvendes af skattevæsnet og eventuelt udbygge den med miljømæssige faktorer. Udfor-

dringen med denne metode er, at værdien af et rekreativt område eller et vandøkosystem vil afhænge af 

hvor tætbefolket det pågældende område er. Eksempelvis vil værdien af en søs vandøkosystem underesti-

meres, hvis der kun bor få omkring søen.125 

Produktionsfunktionsmetoden er afhængig af, om den specificerede produktionsfunktion afspejler den fak-

tiske effekt på vand. Herunder mængden, der anvendes, men også spildevandets påvirkning på miljøet og 

ressourcens kvalitet. Dette kræver et videnskabeligt kendskab til årsagssammenhængen mellem den økolo-

giske tilstand og produktionen. Derudover kan markedssvigt forvrænge den sande økonomiske pris på den 

producerede vare, hvilket medfører at vandets værdiansættelse, tillige ikke afspejler den sande økonomiske 

værdi.126 

                                                           
123 Til støtte herfor se Det Miljøøkonomiske Råd 2015, Økonomi og Miljø s. 192 
124 Til støtte herfor se Environmental & Natural Resource Economics 2015, s. 113 
125 Se evt. Det Miljøøkonomiske Råd 2015, Økonomi og Miljø s. 190 
126 Ibid. 



Side 44 af 51 
 

For så vidt angår betinget værdiansættelse kan der være bias forbundet med strategiske stillinger fra respon-

denten. Dette kan komme til udtryk ved, at betalingsvilligheden for rent drikkevand underdrives, eller at den 

økonomiske værdi af visse miljømæssige goder overdrives i et forsøg på at påvirke fremtidig prissætningspo-

litik. Manglende viden omkring hvad en ændring i ressourcetilstanden vil indebære, kan resultere i hypoteti-

ske bias. Et eksempel herpå findes i en undersøgelse af betalingsvilligheden for rent grundvand (som drikke-

vand), hvor respondenterne skal forholde sig til den hypotese, at der ikke længere er rent grundvand.127 I 

forlængelse heraf kan bias opstå på grund af manglende viden om et substituerende produkts værdi,128 ek-

sempelvis er respondenten ikke i stand til at afgøre værdien eller værditabet af at rengøre produktionsanlæg 

med kemisk renset vand, hvis respondenten ikke har viden herom eller erfaring hermed. Med metoden cho-

ice experiment følger flere udfordringer: 1) Respondenten må besidde en vis viden om vagmulighederne, 

eksempelvis betydningen af en forurenet å; 2) For at kunne opstille nogle ca. ligeværdige valgmuligheder, 

kræves en vis viden om værdien.  

I henhold til økonomisk teori bør viljen til at betale være identisk med viljen til at acceptere kompensation, 

men faktum er, at flere statistiske undersøgelser beviser det modsatte.129 Dette betyder, at der er væsentlige 

bias forbundet med disse metoder. Et eksempel herpå er inddraget i DMØR’s rapport, hvor to værdiansæt-

telsesmetoder giver vidt forskellige resultater. Her fandt man, at choice experiment ledte til en langt højere 

værdiansættelse af rent grundvand, end betinget værdiansættelse.130 Det er muligt at forskellen skyldes bias 

mellem viljen til at betale (lav værdi) og viljen til at acceptere (høj værdi).  

Alle metodiske tilgange er forbundet med usikkerhed, men det er påvist, at resultatet ved betinget værdian-

sættelse er stærkt korreleret med resultaterne fundet ved hjælp af andre metoder.131 I tillæg hertil er denne 

en af de mere anerkendte metoder, da værdiansættelsen er relativ enkelt og direkte,132 hvorfor denne for-

mentligt, med rimelighed, kan anvendes i praksis.  

Anvendelse af et differentieret afgiftssystem kan være et godt instrument til at opnå en korrekt implemen-

tering af vandrammedirektivet. Dette kræver en hensigtsmæssig konstruktion, herunder at afgiften afspejler 

den marginale skadesomkostning, og at der ikke inkluderes uvedkommende omkostninger. Problemstillingen 

omkring prisfølsomhed kan medføre en væsentlig udfordring i forhold til opnå målet om en bæredygtig res-

sourceallokering. Vandrammedirektivet fastslår, at prissætning skal regulere vandforsyningen, men resulta-

terne af prissætning hæmmes, da efterspørgslen er uelastisk jf. afsnit 5.1.2 om tekniske barrierer. Vandram-

medirektivet giver adgang til, at medlemsstaterne kan tage hensyn til sociale følger i prissætningspolitikken 

                                                           
127 Ibid., s. 208 
128 Ibid. 
129 Environmental & Natural Resource Economics 2015, s. 106 f.; Froukje Maria Platjouw, Environmental Law & The 
Ecosystem Approach, s. 119 f.  
130 Det Miljøøkonomiske Råd 2015, Økonomi og Miljø s. 208 
131 Froukje Maria Platjouw, Environmental Law & The Ecosystem Approach, s. 123  
132 Ibid., s. 118 
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jf. afsnit 2.2. Der er et videnskabeligt belæg for anvendelsen af et differentieret afgiftssystem, men i tillæg 

hertil indgår fordelingsmæssige hensyn, og vandrammedirektivet tillader sådanne hensyn. En anden udfor-

dring kan således blive politiske barrierer, der hindrer implementering af en effektiv prissætningspolitik. 

Dette kan understøttes med, at interesseorganisationerne modsætter sig DMØR’s forslag, om at alle skal 

betale afgiften, herunder både husholdnings-, landbrugs- og industrisektoren.133 

I lyset af den teoretiske referenceramme vil den optimale prissætningsmetode134 være den progressive 

trappe, under forudsætning af marginalomkostninger hos forsyningsselskaber er stigende. Marginalomkost-

ningen ved grundvand er formentlig stigende, da denne ressource er lang tid om at forny sig, hvorfor en 

ressourcerente skal indgå. Overfladevand har formentligt en ressourcerente på tilnærmelsesvis 0, hvorfor 

den uniforme pris er bedst. Forsyningsselskaberne anvender en blanding af overfladevand og grundvand, 

hvorfor den optimale metode bør vurderes ud fra nærmere undersøgelser herom. En anden fordel ved den 

progressive trappe er, at den foranlediger et incitament til at investere i vandeffektiviserende løsninger, hvil-

ket gavner ressourcens kvantitet og kvalitet på længere sigt.  

Den degressive trappemodel er ikke samfundsøkonomisk effektiv, men anvendelse kan være begrundet i det 

faktum, at forsyningsvirksomhederne har meget høje fast omkostninger. Argumentet er, at de faldende pri-

ser reflekterer en faldende gennemsnitlig omkostning (og derved faldende marginalomkostning). Her inddra-

ges eksterne miljømæssige og ressourcerelaterede omkostninger formentlig ikke. En anden problemstilling 

for denne metode er, at den ikke skaber et incitament til vandbesparende foranstaltninger. For så vidt angår 

sæsonbestemte prissætning er denne især anvendelig i områder, der mangler vand. Dette er midlertidigt 

ikke tilfældet i Danmark, hvorfor det vurderes, at denne metode sandsynligvis ikke vil være brugbar. 

6 Anbefalinger vedrørende implementering af  

vandrammedirektivets artikel 9 

I det følgende redegøres der for hvilke tiltag, der kan bidrage til en korrekt implementering af vandramme-

direktivets artikel 9, og samtidig bidrage til en samfundsøkonomisk effektiv allokering af naturressourcen 

vand. Afhandlingens analyser danner grundlag for anbefalingernes udformning. Herefter følger kritik af an-

befalingerne samt metodeforbehold. 

6.1 Anbefaling 

Forsyningsselskaber er i dag både underlagt hvile i sig selv-princippet og prisloftsreglerne. Det fremgår oven-

for, at hvile i sig selv-princippet skaber problemer for selskabernes økonomistyring, og at det ikke bidrager 

                                                           
133 Det Miljøøkonomiske Råd 2015, Økonomi og Miljø s. 335 ff. om skriftlige indlæg fra Det Miljøøkonomiske Råds 
medlemmer 
134 Til støtte for følgende evaluering se Environmental & Natural Resource Economics 2015, s. 247 ff. 
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til en effektiv allokering. Det ville derfor være en fordel at ændre den danske lovgivning således, at selska-

berne kun er underlagt prisloft. På den måde sikres det, at vandselskaberne, som naturlige monopoler, ikke 

opkræver en ineffektiv høj pris. Dertil opnås muligheden for at sætte prisloftet der, hvor den sociale margi-

nalomkostning er lige marginalnytten. Bilag 6.1 indeholder en illustration, der viser effekterne af henholdsvis 

ingen regulering, hvile i sig selv-princippet og prisloftsregulering. Sættes prisloftet lig P* (MSC=MN) allokeres 

vand svarende til Q*, hvilket vil sikre bæredygtig anvendelse. Sekundært kan prisloftet sættes lige den sociale 

gennemsnitsomkostning, hvis begrundelsen er at de faste omkostninger ikke vil opnå dækning ved marginal-

prisen. Dette vil ikke være en perfekt samfundsmæssig allokering, men kan være en nødvendighed der følger 

af naturlige monopoler.  

I henhold til vandrammedirektivet skal prisen afspejle den fulde omkostning. Dette skal opnås ved at udar-

bejde en økonomisk analyse. I øjeblikket sættes prisen hovedsageligt på baggrund af forsyningsselskabernes 

drifts og investeringsomkostninger. Det vurderes, at det vil være mest korrekt, at prisen både afspejler sel-

skabets forsyningsomkostninger og vandets sande værdi. Det anbefales, at værdien estimeres ved at an-

vende hedonisk husprismetoden for rekreative områder, vandøkosystemer og biodiversitet, da estimeringen 

kan gøres relativ præcis ved hjælp af statistiske regressionsmodeller. Værdien af rent grundvand bør sættes 

ud fra betinget værdiansættelse. Denne metode er billig og relativ simpel at sætte i værk og den er højt 

korrelerede med andre metoder. For så vidt angår miljømæssige omkostninger ved forurenet vand (spilde-

vand), kan renseomkostningerne anvendes som indikator for skadesomkostningen. Resterende skadesom-

kostninger ved spildevand, der ikke dækkes af renseomkostningerne, indfanges af den førstnævnte metode, 

hedonisk husprismetoden.  

Når vandets sande værdi er estimeret, kan prisen reguleres ved at opkræve en geografisk differentieret afgift 

per kubikmeter. Formålet med geografisk differentiering er at afspejle forskellige ressourcerenter afhængig 

af grundvandets kvantitet og kvalitet i det givne område. Heraf følger det, at afgiften skal være afhængig af 

indvindingsområdet og uafhængig af anvendelse og sektor. I øjeblikket betaler husholdningssektoren en af-

gift, der ikke afspejler den marginale skadesomkostning. Denne bør fjernes og i stedet skal alle vandbrugere 

betale den samme afgift (inden for samme indvindingsområde). Sekundært er det muligt, at en uniform afgift 

kan udgøre en tilnærmelsesvis effektiv løsning. Dette beror på de konkrete forskelle der er i ressourcerenten 

i indvindingsområderne, hvorfor der bør foretages en cost benefit analyse mellem differentieret og uniform 

afgift. 

I øjeblikket internaliseres eksterne miljømæssige og ressourcerelaterede omkostninger, ved at finansiere ud-

gifter, der relaterer sig til miljø og servicemål, henover vandprisen. Det vurderes, at disse udgifter bør finan-

sieres på anden vis, da de ikke bidrager til vandets marginalomkostning. I øjeblikket er det udbredt at land-

mændene kompenseres for ikke at anvende pesticider, med andre ord betaler vandbrugerne landmændene 

for ikke at forurene. Dette er i strid med vandrammedirektivets artikel 9, der navnlig fastslår, at prissætningen 

skal respektere forureneren betaler-princippet. Det er i alle borgeres interesse, at grundvandet beskyttes 
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mod forurening, hvorfor det virker rimeligt at finansiere miljø- og servicemål ved provenuet, der opnås ved 

den afgift, der afspejler den marginale skadesomkostning. 

I øjeblikket er udgangspunktet, at prissætningen er uniform,135 således at prisen er ens for alle vandbrugere 

uafhængig af forbrugets størrelsen. Undtagelsen hertil vedrører erhvervslivets betaling af spildevandsbidra-

get, hvor prisen følger den degressive trappe. Det vurderes, at det vil være mest korrekt at bortskaffe denne 

metode, da den ikke bidrager til en samfundsøkonomisk effektiv allokering af vandressourcen. De marginale 

skadesomkostninger der relaterer sig til spildevand, er formentlig konstant, hvorfor en uniform prissætning 

er mere passende. For så vidt angår vandforbruget bør der tages højde for ressourcerenten, hvorfor prissæt-

ningen med fordel kan følge den progressiv trappemodel. Derudover motiverer denne metode til vandbe-

sparende foranstaltninger, hvilket bidrager til bæredygtig anvendelse. Sekundært kan prissætningen være 

uniform for både spildevand og vandforbrug, såfremt ressourcerenten er tilnærmelsesvis nul, og der ikke 

findes et behov for vandbesparende foranstaltninger. Dette må bero på en cost benefit analyse af de sam-

fundsøkonomiske følger. 

6.2 Kritik og metodeforbehold 

Ovenstående anbefalinger er udarbejdet på grundlag af en videnskabelig tilgang til allokering af vandressour-

cen, og der er ikke inddraget værdipolitiske argumenter. Der eksisterer en lang række fordelingsmæssige 

hensyn, og disse har tillige en effekt på samfundsøkonomien. Erhvervslivet bliver i dag begunstiget ved ikke 

at skulle betale den sociale marginalomkostning, og opnår derved en konkurrencemæssig fordel. Dette er 

under forudsætning af, at erhvervslivet i andre lande netop svarer en prissætning, der følger princippet om 

fuld omkostningsdækning. Såfremt denne forudsætning ikke er tilstede, vil erhvervslivets konkurrenceevne 

svækkes, ved indførelse af den anbefalede afgift. Dette kan medføre tab af arbejdspladser hvilket alt andet 

lige har en negativ påvirkning på samfundsøkonomien. Såfremt forudsætningen er tilstede, betyder dette alt 

andet lige, at erhvervslivet profiterer på bekostning af vandressourcen. Indføres den progressive trappe, vil 

dette være en fordel for små vandforbrugere, der alt andet lige må betale en lavere vandpris end de er stor-

forbrugere, hvilket ultimativt er en værdipolitisk problemstilling.  

Anbefalingerne, i sin fulde form, er næppe politisk gennemførlig, da interesseorganisationerne vil modsætte 

sig endnu en afgift pålagt erhvervslivet.  

Anbefalingerne vedrørende værdiansættelse af vand kan kritiseres på en række punkter. Værdiansættelsen 

vil være ressourcekrævende, og der vil altid være en vis statistisk usikkerhed. Vandets sande værdi kan esti-

meres, men den kan ikke bevises med fuldkommen sikkerhed. Betinget værdiansættelses beror på subjektive 

vurderinger, og der følger en lang række potentielle bias. Herunder kan nævnes et par eksempler: Hypoteti-

ske bias, hvor respondenten skal forholde sig til en ukendt situation, eksempelvis grundvandsressourcen er 

                                                           
135 Når der ses bort fra afgiften der er gældende for husholdningssektoren 
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næsten væk; Strategiske bias, hvor respondenten kan have diverse agendaer, der kan medføre højere eller 

lavere betalingsvillighed. Regressionsmodellerne kan forholdsvis objektivt søge at estimere værdien, men 

bias kan stadig opstå, da værdien er afhængig af antal ejendomme i nærheden. 

Endelig skal det anføres at denne afhandling er relativ snæver i sit fokusområde, hvorfor der kun er valgt en 

økonomisk teori, der kan danne grundlag for den normative analyse. Anbefalingen må derfor ses i lyset af de 

metodiske valg og fravalg.  

7 Konklusion 

I konklusionen fremhæves de væsentligste elementer i afhandlingens analyse, der bidrager til besvarelsen af 

den overordnede problemstilling. Vandrammedirektivets principper og bestemmelser skal ultimativt sikre en 

samfundsøkonomisk forvaltning af vand. Artikel 9 fastslår, at medlemsstaterne skal udarbejde en prissæt-

ningspolitik, der inkluderer miljømæssige og ressourcerelaterede omkostninger. Derudover skal politikken 

efterkomme princippet om, at forureneren skal betale. Dette betyder, at det er den ansvarlige forurener eller 

vandbruger, der skal bære byrden for den negative påvirkning, eller begrænsningen af forurening. Det skal 

fremhæves, at den der ikke har bidraget til en negativ påvirkning ikke kan gøres ansvarlig eller pålægges en 

byrde herfor.  

I Danmark er prisfastsættelsen for vand- og spildevandsforsyningsselskaber reguleret ved hvile i sig selv-prin-

cippet og prisloft. Det er muligt at opnå tillæg i prisloftet til opfyldelse af miljø- og servicemål. Prisfastsættel-

sen for vand er uniform og for spildevand prissættes på baggrund af trappemodellen, hvilket betyder, at 

spildevandsbidraget er faldende ved højere forbrug. Dertil kan det fremhæves, at man især i lovenes formåls-

bestemmelser har implementeret vandrammedirektivets artikel 9.  

Prisfastsættelsen i praksis er karakteriseret ved, at Forsyningssekretariatet fastsætter et prisloft på baggrund 

af selskabets almene driftsomkostninger. I hvert prisloft vedtages et konkret effektiviseringskrav for selska-

bet. Derudover afgør sekretariatet om, der kan gives tillæg for opfyldelse af miljø- og servicemål. Det kan 

konkluderes, at der indgår en vis værdisætning for negative påvirkninger på vandressourcen i form af om-

kostninger til miljømål og renseomkostninger, men der er ikke tale om en egentlig værdisætning af vandres-

sourcen. Dertil skal det fremhæves, at aftaler om pesticidfri landbrugsdrift formentlig ikke er i overensstem-

melse med forureneren betaler-princippet. Endelig må det konkluderes, at den danske praksis ikke bidrager 

til en samfundsøkonomisk effektiv allokering, hvilket følger af, at omkostninger til miljømål ikke påvirker van-

dets marginalomkostning, og at prisen sættes, hvor de private gennemsnitsomkostninger er lig marginalnyt-

ten.  

Implementeringen af artikel 9 møder en række hindrende barrierer. Prisfastsættelsen i praksis følger den 

danske lovgivning, og dermed kan det konkluderes, at især juridiske barrierer er en udfordring, eksempelvis 
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hvile i sig selv-princippet. Dertil bliver prisfastsættelses som reguleringsværdtøj udfordret ved, at vandefter-

spørgslen er relativ prisufølsom, og ikke mindst møder estimeringen af vandets sande værdi en række pro-

blemstillinger. Derudover kan det konkluderes, at interesseorganisation udgør en væsentlig hindring for gen-

nemførsel af omkostningsdækningsprincippet.  Den anbefalede løsning er baseret på evalueringen af mulige 

løsningsforslag for henholdsvis værdiansættelse, prisregulering og prissætningsmetode.   

På baggrund af afhandlingens analyser og udledninger må det konkluderes, at vandrammedirektivet kan gen-

nemføres i dansk ret på et samfundsøkonomisk effektivt grundlag ved at gennemføre følgende anbefalinger. 

Hvile i sig selv princippet bør afskaffes, da det hindrer effektiv allokering og skaber udfordringer vedrørende 

økonomistyring. Omkostningsdækningsprincippet kan efterkommes, hvis vandet værdiansættes efter dets 

sande værdi. Derfor anbefales det, at man estimere værdien ved anvendelse af en række metoder i kombi-

nation, herunder betinget værdiansættelse og hedonisk husprismetode. Når den sande værdi er estimeret, 

kan prissætningen reguleres ved hjælp af geografisk differentieret afgift, der afspejler ressourcerenten på de 

respektive indvindingsområder. Herudover bør man afskaffe den degressive trappemodel med en progressiv, 

da dette motiverer vandbesparende foranstaltninger samt reflekterer ressourcerenten. Sekundært anbefales 

det, at afgiften er uniform såfremt det på baggrund af en cost benefit analyse er mest optimalt. Derudover 

kan man vælge en uniform struktur, såfremt ressourcerenten er tilnærmelsesvis nul, og der ikke er behov for 

vandbesparende foranstaltninger.  

For en optimal løsning er det væsentligt, at prissætningen er ens henover vandanvendelsessektorerne og 

udelukkende afhængig af indvindingsområdet. Derudover anbefales det, at omkostningerne til miljø- og ser-

vicemål ikke finansieres over vandprisen, da dette ikke bidrager til en effektiv allokering. En samfundsøkono-

misk effektiv regulering af vandressourcen vil opnås, såfremt man fastsætter prisloftet, der hvor den sociale 

marginalomkostning er lig marginalnytten. Dette skulle være muligt, såfremt ovenstående anbefalinger føl-

ges. I det tilfælde at forsyningsselskaberne ikke kan få dækket de faste omkostninger ved marginalprisen, 

kan man fastsætte prisen ved den sociale gennemsnitsomkostning. Dette vil ikke være en samfundsøkono-

misk effektiv løsning, men det vil være en forbedring fra den nuværende regulering og det kan være en nød-

vendig konsekvens af naturlige monopoler. 
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Kilde: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen, prisloftsafgørelse sagsnr.: 14/04400 afsagt d. 28. august 2014 af Forsyningssekretariatet – Bilag A.  

Driftsomkostninger

Driftsomkostninger i prisloftet for 2014 93.162.680 kr.

Bortfald af væsentlige omkostninger 0 kr.

Korrektion for prisudviklingen 2014-2015 74.530 kr.

Forhøjelse til effektivt niveau iht. benchmarkingen 0 kr.

Korrektion for generelt effektiviseringskrav -409.916 kr.

Korrektion for individuelt effektiviseringskrav -2.869.411 kr.

Driftsomkostninger i alt 89.957.883 kr. 89.957.883  kr.

Investeringer

Tillæg for historiske investeringer 42.084.452 kr.

Tillæg for gennemførte investeringer i 2011-2013 11.131.982 kr.

Korrektion af tillæg for planlagte investeringer vedrørende 2013  1.967.936 kr.

Tillæg for planlagte investeringer i 2014 og 2015 7.695.600 kr.

Investeringstillæg i alt 62.879.970 kr. 62.879.970  kr.

Øvrige omkostninger mv.

Tillæg for 1:1 omkostninger i 2015 12.636.500 kr.

Tillæg for afgift for ledningsført vand i 2015 90.541.173 kr.

Tillæg vedr. revisorerklæringer og DANVA/FVD-kontingent 310.000 kr.

Korrektion ift. faktiske 1:1 omkostninger i 2013 3.960.777 kr.

Tillæg for driftsomkostninger til miljø- og servicemål i 2015 11.000.000 kr.

Korrektion ift. faktiske driftsomkostninger til miljø- og servicemål i 2013 0 kr.

Tillæg/fradrag for nettofinansielle poster i 2015 -1.200.000 kr.

Korrektion ift. faktiske nettofinansielle poster i 2013 -2.318.686 kr.

Øvrige omkostninger mv. i alt 114.929.764 kr. 114.929.764  kr.

Historisk over- eller underdækning

Tillæg/fradrag for over- eller underdækning til og med 2010 0 kr. 0  kr.

Korrektion i forhold til tidligere indtægtsramme 

Korrektion for overholdelse af indtægtsramme i prisloft 2013 10.549.607 kr. 10.549.607  kr.

Samlet prisloft

Indtægtsramme i 2015 278.317.225  kr.

Debiteret vandmængde i 2013 13.865.417  m
3

Prisloft 2015 20,07  kr./m
3

Prisloft 2015 ekskl. afgift for ledningsført vand 13,54  kr./m
3



 

Bilag 4.2 - Eksempler på miljø og servicemål 

 

Kilde: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 2015, Vejledning om miljø- og servicemål i prislofterne – Forsyningssekreta-
riatet, kapitel 1, s. 5 



 

Bilag 4.3 – Driftsomkostninger til miljø- og servicemål  

for Aarhus Vand A/S 2015 

 

 

 

Kilde: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen, prisloftsafgørelse sagsnr.: 14/04400 afsagt d. 28. august 2014 af Forsynings-

sekretariatet – Bilag A.   



 
 

Bilag 4.4 - Grundvandsbeskyttelse i Aarhus Vand 2013-2015 

Resume 

Grundvandsressourcen i Aarhus Kommune er presset, ikke mindst pga. forurening med især pesticider. Hvis 

der fortsat skal indvindes rent grundvand til drikkevand, er det helt nødvendigt med en omfattende indsats til 

beskyttelse af grundvandet. 

 

Aarhus Vands indsats til beskyttelse af grundvandet følger op på mål og indsatser fastlagt i Aarhus Kommu-

nes vandforsyningsplan, i indsatsplaner vedtaget af henholdsvis Århus Amt og Aarhus Kommune og flere 

vedtagelser om bl.a. skovrejsning i Aarhus Kommune. Indsatsen udgøres af en række aktiviteter: 

 

- I samarbejde med VPU (Vandplanudvalget i Aarhus – et samarbejde mellem Aarhus Vand og 29 pri-

vate vandværker i kommunen) gennemføres der oplysende landbrugskampagner i to store områder 

hvert år, og VPU indgår aftaler med lodsejere om grundvandsbeskyttelse indenfor 300 m af alle ind-

vindingsboringer. På baggrund af Indsatsplanen for Beder, vedtaget af Aarhus Byråd 16. januar 

2013, vil VPU fremover også varetage indgåelse af grundvandsbeskyttende dyrkningsaftaler i sår-

bare områder og eventuelt også kommunale skovrejsningsprojekter. 

- Skovrejsning giver en effektiv og blivende beskyttelse af grundvandet. Det er samtidig et mål fra Aar-

hus Kommune, at Aarhus Vand bidrager aktivt med rejsning af skov i kommunen. Aarhus Vand rej-

ser skov i samarbejde med både kommune, stat og private aktører. 

- I VPU regi gennemføres bykampagner, der har til hensigt at mindske risikoen for grundvandsforure-

ning i byområder gennem information. 

- Sløjfning af gamle boringer og brønde er endnu en VPU opgave. Ubenyttede boringer og brønde 

udgør en risiko for direkte forurening af grundvandsmagasiner. 

- Afværgeforanstaltninger over for forureninger i grundvandsmagasinerne. 

 

Størstedelen af grundvandsbeskyttelsesopgaverne forventes på længere sigt at ligge inden for VPU.  

 

Der skønnes at være udgifter til grundvandsbeskyttelse på 11,7 mio. kr. i 2013, hvoraf 5,5 mio. kr. betales 

via VPU kontingentet. 

 

I 2013 forventes det, at der indbetales knap 9 mio. kr. til VPU, heraf 7,75 mio. kr. fra Aarhus Vand. Fra 2012 

overføres ca. 2 mio. kr. Det samlede VPU budget er dermed 11 mio. kr. for 2013. Udgifterne til grundvands-

beskyttelse forventes at være 7,7 mio. kr. Aarhus Vands andel af VPU udgifter til grundvandsbeskyttelse er 

5,5 mio. kr. 

 

I alt skønnes udgifterne til grundvandsbeskyttelse i 2013 at blive ca. 11,7 mio.kr. 

 

  2013 2014 2015 

Grundvandsbeskyttelse i VPU - Aarhus Vands andel 5,5 6 7 

Tidsbegrænsede aftaler startet før VPU samarbejde 0,7 0,7 0,7 

Afværgeforanstaltninger 0,2 0,2 0,2 

Offentlig skovrejsning 5,5 2 2 

I alt 11,9 8,9 9,9 

Tabel 1 Skønnede udgifter til grundvandsbeskyttelse i Aarhus Vand i årene 2013-2015 

Kilde: Aarhus Vand A/S, Indstilling om grundvandsbeskyttelse i 2013-2015, afd.: Grundvandsfunktionen, ref.: 

Bo Vægter / Jørn-Ole Andreasen



 
 

Bilag 4.5 – Allokering af vandressourcen mellem flere forbrugere 

 

 

 



 
 

Bilag 4.6 – Evaluering af prisfastsættelsen 

Figur 1 - Pris og mængde sammenhæng - konsekvens af hvile i sig selv-princippet 

 

Figur 2 - Pris og mængde sammenhæng v/ Trappemodellen 

 

 

 



 
 

Figur 3 - Samfundsøkonomisk konsekvens 

 

 



 
 

Bilag 5.1 – Bidrag til evaluering af vandsektorloven 

 

 

Kilde: Aarhus Vand A/S, udleveret af Asbjørn Rasmussen, regnskabschef.  



 
 

Bilag 5.3 – Prissætningsmetoder 

 

 

Kilde: Environmental & Natural Resource Economics 2015, s. 249



 
 

Bilag 6.1 – Prisloft 

 

 

 


