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De Kommune Vandhandleplaner for 1. planperiode 

Spørgsmål Svar 
Praktiske forhold 

Må kommunerne udarbejde en fælles handleplan? Flere kommuner indenfor samme vandopland må godt gå sammen om at 
have én handleplan. Det skal dog fremgå tydeligt overfor borgen, hvad 
der skal ske i den enkelte kommune. 

Må kommunerne supplere vandplanens retningslinjer med yderligere 
retningslinjer i handleplanen? 

Kommunerne må godt have ydereligere retningslinjer med i 
handleplanen, hvis blot disse ikke går imod vandplanerne. (Vær dog 
opmærksom på SMV- se næste) 

Skal der laves SMV for vandhandleplanerne? Nej, ikke hvis handleplanen ligger indenfor rammerne af vandplanen.  
Der skal dog foretages en konkret vurdering, hvis handleplanen 
indeholder ekstra retningslinjer.  

Kan kommunerne igangsætte initiativer fra vandhandleplanen, før den 
er endelig vedtaget?  

Der er intet til hinder for, at kommunen går i gang med planlægning af 
f.eks. restaureringsprojekter allerede nu. Naturstyrelsen respekterer, hvis 
man ønsker at afvente høringsresultater. Vær OBS på at kommunen kan 
blive diskvalificeret til at få støtte, hvis projektet er påbegyndt.  

Er det ok at pulje indsatser i handleplanen, når kommunen skal foretage 
prioriteringen? 

Ja. Kommunerne skal dog være OBS på, at prioriteringen af indsatser i 
handleplanen er en kommunal binding, og at der skal fremgå en 
tidsfølgeplan af vandhandleplanen. 

Hvad stiller kommunen op, hvis(/når) vandløbsregulativerne påklages? Det vil forsinke indsatsen, men det vil kommunen ikke blive stillet til 
ansvar for. 

Kan kommunen tvinge en indsats igennem overfor lodsejere? Ja, fordi vandplanerne udstikker bindende krav. I forhold til 
vandløbsrestaurering og ændring af vandløbsregulativ er der derfor ingen 
der juridisk set har vetoret imod.  

Hvordan skal kommunerne foretage konsekvensvurderinger af de 
arealer, der forventes at blive oversvømmet som følge af vandplanernes 
indsatser.  

Naturstyrelsen er i gang med at udvikle en ”kogebog”, hvori dette vil 
blive beskrevet. Kogebogen forventes klar i sommeren 2012 sammen 
med tilskudsbekendtgørelserne. 

Hvornår stopper indsatsen? Hvis (når) pengene slipper op 

Hvad skal kommunen gøre, hvis den mener, der er problemer med den 
indsats, der er valgt i vandplanen?  

Så skal kommunen gå til den lokale afdeling af Naturstyrelsen 

Hvad skal kommunen gøre, hvis vandplanens kortmateriale ikke Så skal kommunen gå til den lokale afdeling af Naturstyrelsen 



stemmer overens med virkeligheden? 

Hvordan håndterer kommunerne et konfliktpunkt i forhold til en af 
regionernes råstofplaner? 

Regionerne har som myndighed ansvar for at indholdet af råstofplanerne 
ikke strider mod vandplanerne. KL foreslår, at kommunen retter direkte 
kontakt til regionen omkring eventuelle konfliktpunkter. Kommunen skal 
derudover skrive i vandhandleplanen, at den er opmærksom på, at der er 
en uoverensstemmelse mellem de to planer. 

Skal kommunerne forholde sig til husdyrgodkendelserne i forbindelse 
med vandhandleplanen? 

Nej. Husdyrbrugloven fungerer uafhængigt af vandplanerne. 

Må sørestaurering ske før udledningen af spildevand er ophørt? Nej. 

Hvad gør kommunen, hvis den har udstedt et påbud, der ikke længere 
har hjemmel i vandplanen? 

Kommunen skal trække påbuddet tilbage. Vær OBS på, at hvis påbuddet 
er givet i medfør af andre grunde end regionplanen( eks. æstetik, 
badevandskvalitet mv.), kan påbuddet opretholdes.  Påbuddet kan også 
opretholdes, hvis dets gennemførelse er en forudsætning for at nå 
miljømålet i et nedstrømsliggende målsat vandområde. Kommunen skal 
kunne dokumentere dette, jf. spildevandsbekendtgørelsen. 

Kan plan.dk bruges til høringsprocedure i forbindelse med de 
kommunale vandhandleplaner? 

Nej, der er ikke  truffet beslutning om, at de kommunale 
vandhandleplaner skal ligge samlet på PlansystemDK. Derfor er 
PlansystemDK ikke udviklet til at kunne modtage disse planer. 
I december 2011 vedtog Folketinget ændringer af miljømålsloven (lov nr. 
1273 af 21.12.2011).  
Miljømålslovens § 31 b, stk. 1 er nu formuleret således: 
"Kommunalbestyrelsen vedtager et forslag til handleplan senest seks 
måneder efter vandplanens offentliggørelse, jf. § 31, stk. 1, nr. 6. 
Kommunalbestyrelsen annoncerer forslaget offentligt og oplyser om 
fristen efter stk. 5. Offentlig annoncering kan ske udelukkende 
digitalt. Forslaget skal være offentligt tilgængeligt." 
Miljømålslovens § 31 c, stk. 3 er nu formuleret således: 
"Kommunalbestyrelsen sørger for offentligt annoncering af den vedtagne 
handleplan. Offentlig annoncering kan ske udelukkende digitalt. Ved 
annoncering skal der gives klagevejledning og oplysning om klagefrist. 
Den endeligt vedtagne handleplan skal være offentligt tilgængelig." 
Ændringerne af miljømålsloven giver kommunalbestyrelserne mulighed 
for at vælge udelukkende at offentligt annoncere både forslaget til 
handleplan og den endeligt vedtagne handleplan digitalt på kommunens 
hjemmeside. Der er dog ikke noget til hinder for, at 



kommunalbestyrelsen også vælger at annoncere i lokale eller 
landsdækkende aviser.  

Hvordan skal koordineringen mellem kommunale vandhandleplaner, 
kommunale Natura2000-planer, statslige Natura2000-skovhandleplaner 
og statslige handleplaner for vådområder ske? 

Den kommunale vandhandleplan skal koordinere indsatsen med de 
kommunale Natura2000-handleplaner og de statslige Natura 2000-
handleplaner. Det følger af både reglerne om udarbejdelse af 
vandhandleplan, jf. § 6 i bekendtgørelsen om kommunale 
vandhandleplaner, Natura2000-handleplan, jf. § 7 i bekendtgørelse om 
kommunale Natura2000-handleplaner, og de statslige Natura 2000-
handleplaner, jf. § 3, stk. 3 i bekendtgørelse om tilvejebringelse af  
Natura 2000-skovplanlægning. Samtidig skal den kommunale 
vandhandleplan også koordinere indsatsen med den statslige vådområde 
indsats. 
Videre skal den kommunale vandhandleplan indeholde en redegørelse 
om forholdet til anden relevant planlægning og som minimum redegøre 
for forholdet til kommuneplanen, vandforsyningsplanen, 
spildevandsplanen, råstofplanen og de planer, som i øvrigt er nævnt i § 6 
i bekendtgørelsen om kommunale vandhandleplaner, jf. § 3 i 
bekendtgørelsen om kommunale vandhandleplaner.  

Hvornår kommer der ny viden om, hvad man gør ved de miljøfremmede 
stoffer? 

Der kommer ny viden om miljøfremmende stoffer efter første 
planperiode 

Finansiering 

Hvornår forventes administrationsmodellen for vandløb færdig? Det forventes at modellen præsenteres i maj 2012. Den afventer en 
aftale mellem KL og Naturstyrelsen. 

Hvornår forventes retningslinjer for restaurering af vandløb færdig?  Retningslinjerne forventes færdige i foråret 2012. 

Gives der kompensation i by- og sommerhusområder? Nej. Det er kun landbruget, der kan søge kompensation 

Hvordan skal konsekvensvurderingerne i forbindelse med 
vandløbsindsatsen finansieres i kommunerne? 

Kommunerne vil kunne søge om midler til konsulentbistand til at 
konsekvensvurdere (nationale midler) 

Hvordan finansieres vandløbsindsatserne? Finansieringen af vandplanens vandløbsindsatser sker gennem to 
forskellige EU ordninger: 1. Ændret vandløbsvedligeholdelse (finansiering 
via Landdistriktsprogrammet) 2. vandløbsrestaurering, fjernelse af 
spærringer, åbning af rørlagte strækninger (finansiering via EU’s 
Fiskeristøtteprogram) 

 


