
Ændringer til Paradigma for Kommunale vandhandleplaner  
(i forhold til versionen fra 1. februar 2012) 

 

Ændres fra Ændres til * 
Vær særligt opmærksom på det *-markerede afsnit. Afsnitet markeret med orange afventer nemlig svar fra Naturstyrelsen.  

Naturstyrelsen har meddelt KL, at svaret kan forventes tidligst 3. uge i april 2012. 
 

Kapitel 2 Baggrund  

” Statens vandplaner indeholder en redegørelse for de enkelte 
vandområder, og de tekniske baggrundsnotater beskriver krævede 
handlinger.” 

”Statens vandplaner indeholder en redegørelse for de enkelte 
vandområder ” 

 

Kapitel 4 Baggrund  

"Mht. grundvandets kvantitative tilstand betyder dette bl.a., at 
menneskeskabte ændringer i grundvandsstanden medfører, at 
tilknyttede vand- og naturområder kan opnå god tilstand." 

"Mht. grundvandets kvantitative tilstand betyder dette bl.a., at 
menneskeskabte ændringer i grundvandsstanden kan medføre, at 
tilknyttede vand- og naturområder ikke kan opnå god tilstand." 

 

Figur 4 fjernes fra paradigmet følgende tekst indskrives Som udgangspunkt bør indvindingen ikke medføre en reduktion af 
vandløbenes vandføring på over 5 % og 10-25 % af det oprindelige 
medianminimum, hvor miljømålene for vandløbet er hhv. høj økologisk 
tilstand og god økologisk tilstand. Den nærmere fastsættelse af den 
tilladelige reduktion indenfor sidstnævnte interval vurderes i forhold til 
vandløbstypen og vandløbets sårbarhed i øvrigt.  
•I områder der er påvirket af almene vandforsyninger kan der for 
vandløb, hvor miljømålene er enten høj eller god økologisk tilstand, 
fastsættes kravværdier for medianminimumsvandføringen, der 
accepterer en større %-reduktion end ovenfor angivet, hvis det ud fra 
et konkret kendskab til de hydromorfologiske og fysisk-kemiske forhold 
vurderes, at miljømålene kan opnås. 

 

Kapitel 6 Kommunens prioriteringskriterier for indsatser  

Naturstyrelsen har præciseret hvornår en  indsats er igangsat  (ændringerne på vej)  

Kapitel 7 Indsatser - Overfladevand- vandløb og søer (og med underoverskrift Vandløb(i forhold til vandløbsloven)  

Tekst tilføjes Her skal "Vandløb omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 er 
udpegede. Beskyttelsen af  udpegede § 3-vandløb indebærer, at der 
ikke må foretages ændringer i tilstanden af disse ud over sædvanlig 
vedligeholdelse." ændres til 

 



Vandløb omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 er udpegede. 
Beskyttelsen af udpegede § 3-vandløb indebærer, at der ikke uden 
dispensation fra Naturbeskyttelsesloven må foretages ændringer i 
tilstanden af disse ud over sædvanlig vedligeholdelse. 

Kapitel 7 Indsatser - Grundvand  

"Der er i første vandplanperiode krav om en indsats i 
Hovedstadsområdet." 

"Der er i første vandplanperiode krav om en indsats på Sjælland.”  

Kapitel 7 Indsatser - Spildevand  

For den spredte bebyggelse er der i indsatsprogrammets bilag 2 

angivet, hvor mange ejendomme i hvert hovedvandopland, der skal 

have forbedret rensning i 1. planperiode og kommende planperioder. 

For den spredte bebyggelse er der i indsatsprogrammets bilag 2 
angivet, hvor mange ejendomme i hver kommune, der er registreret 
med udledning i BBR, som skal have forbedret rensning i 1. planperiode 
og kommende planperioder. Der er imidlertid mange ejendomme, der 
ikke er korrekt registreret i BBR, disse ejendomme skal også have 
forbedret rensning i den udstrækning, der sker udledning fra disse 
ejendomme. Det  kan typisk  være ejendomme, der er registreret med 
kode 30 i BBR, nedsivning uden tilladelse. Spildevandsplanen skal 
redegøre for at kommunen gennemfører 5 påbud pr 1000 indbyggere 
om året. 

 

Kapitel 7 Indsatser - Spildevand  

Indholdet at boksen afventer en endelig stillingtagen fra 

Naturstyrelsen  

[indsæt kommunenavn] griber prioriteringslisten an fra toppen og 

realiserer indsatserne i den givne rækkefølge. Det bemærkes, at en 

endelig realisering og tidspunktet for indsatsen på vandløbsområdet 

er betinget af, at der opnås statsligt tilsagn om finansiering. 

Det er endnu ved planens offentliggørelse uafklaret, hvordan 

finansieringen skal ske, men [indsæt kommunenavn] forventer at 

påbegynde straks, så snart finansieringen er til rådighed. 

[indsæt kommunenavn] griber prioriteringslisten an fra toppen og 
realiserer indsatserne i den givne rækkefølge. Miljømålsloven  
fastlægger, at foranstaltninger, som er  
 
indeholdt i et indsatsprogram første gang skal være iværksat senest 
den 22. december 2012, hvor iværksættelsesdatoen falder sammen 
med den planlagte 

 

Kapitel 7 Indsatser – Øvrige indsatser i kommunen  



Tekst tilføjes Miljøfremmede stoffer 
I første planperiode vil der blive indsamlet  viden om emnet.  
I tilfælde af, at der i den statslige vandplan er nævnt behov for konkret 
indsats foreslås det, at kommunen tager kontakt i den lokale enhed af 
Naturstyrelsen med henblik på at afklare forholdene nærmere. 

 

 


