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SIDE 2 

Anden generations vandområdeplaner 

• Med det nye koncept tilstræbes et enklere, smidigere og mere 
direktivnært set-up for vandplanlægningen gældende fra 2. 
planperiode og frem 

• Med det nye koncept bliver vandområdeplanerne 
informationsdokumenter, der skal oplyse om regeringens 
ambitioner for vandområdet. De bindende elementer – mål og 
indsatser- fastsættes i bekendtgørelser  

• Der er klageadgang over vandområdeplanerne 

• Loven er enstemmigt vedtaget 

• Med det nye koncept bliver det muligt at nedsætte lokale vandråd, 
der skal bistå kommunerne med at udarbejde forslag til 
indsatsprogram 

Nyt koncept for vandplanlægningen vedtaget 20. december 2o13 
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SIDE 3 

Hvem kan være medlem af et vandråd 

• Et vandråd kan bestå af max 20 deltagere fra relevante erhvervs-, 
interesse- og grønne organisationer. Enkeltpersoner kan ikke være 
medlem 

• Vandrådets medlemmer repræsenterer lodsejerne  

• Der er sat en begrænsning på deltagerantal for at give rådene en 
størrelse, hvor det reelt er muligt at kunne diskutere og træffe 
beslutninger.  

• Ved nedsættelsen af vandrådene skal kommunerne tilstræbe ligelig 
repræsentation  repræsentativitet blandt de organisationer og 
foreninger, der kan være medlem 

• Interessenterne skal bede kommunerne om at oprette vandråd 

• Uenigheder og standpunkter fra mindretal skal rapporteres til 
ministeren 
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SIDE 4 

Opgaverne for kommuner og vandråd 

• Vandrådene skal – i det omfang, interessenterne ønsker dem 
oprettet – bistå kommunerne med at udarbejde forslag til 
indsatsprogrammernes supplerende foranstaltninger for 
vandløbsområdet i det enkelte hovedvandopland 

• Opgaven for vandrådene består i at foreslå, hvilke 
vandløbsstrækninger der skal påføres indsatser, samt hvilke 
indsatser der skal anvendes 

• Det er ikke muligt at fravælge indsatser 

• Vandrådene må gerne komme med forslag til det øvrige 
indsatsprogram 

• Arbejdsopgaverne kan udvides for tredje planperiode 
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Rammerne for kommuner og vandråds arbejde 

• Senest 1. april udmeldes en ramme for kommuner og vandrådenes 
arbejde.  

• Rammen består af: foreløbige miljømål, et antal km vandløb, der 
skal forbedres, et prissat virkemiddelkatalog, en foreløbig 
økonomisk ramme og en tidsfrist for arbejdet 

• Rammen er formuleret på et overordnet niveau, så konkrete 
afgørelser ikke foregribes 

• Miljømål og indsatsprogram for søer, kystvande og søer udmeldes 
sammen med forslag til vandområdeplaner den 22. december 2014.  
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Forventninger til input fra kommuner og 
vandråd 

• Naturstyrelsen ser frem til at modtage gennemarbejdede forslag fra 
kommuner og vandråd 

• Det forventes, at der er tænkt over, hvordan flest km vandløb kan 
forbedres for pengene, at forslagene omfatter det udmeldte antal 
km, og at der er foreslået en bred palet af virkemidler 

• Forventningen er helt klart, at den lokale viden har været bragt i 
spil til at lave lokalt tilpassede løsninger 

• Ministeren er ikke bundet af kommuner og vandråds forslag til 
indsatsprogram, men der er ikke et politisk ønske om at skulle lave 
det hele om 
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Den videre proces frem mod endelige 
vandområdeplaner 

• Frem mod den 22. december udarbejder Naturstyrelsen forslag til 
miljømål for søer, kystvande og grundvand, samt indsatsprogram 
for de 3 medier 

• Det er endnu ikke muligt at sige noget om indsatsbehov 

• Ministeren skal i løbet af året drøfte indholdet i 
vandområdeplanerne med Folketingets partier 
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SIDE 8 

Tidsplan  

     

Dato Begivenhed 

Foråret 2014 Ministeren drøfter indholdet i rammen til kommuner og vandråd med Folketingets 

partier. 

1. april  

2014 

Miljøministeren udmelder til brug for kommunernes udarbejdelse af forslag til 

indsatsprogrammernes vandløbsindsatser en ramme bestående af udkast til regler om 

konkrete miljømål, herunder foreløbig vurdering af behovet for anvendelse af 

undtagelsesbestemmelser, indsatsbehov, et virkemiddelkatalog pr. hovedvandopland 

(foreløbig økonomisk ramme) samt en tidsfrist for arbejdet til kommunerne. 

Kommunerne skal inddrage oprettede vandråd 

  

1.oktober  

2014 

Kommuner sender forslag til indsatsprogrammernes supplerende 

vandløbsforanstaltninger til Naturstyrelsen 

  

Efterår 2014 Kommunernes og vandrådenes forslag til indsatsprogrammer indarbejdes i det samlede 

indsatsprogram.  Samtidig klargøres forslag til vandområdeplaner  med tilhørende 

bekendtgørelser.  

 

Ministeren drøfter forslag til vandområdeplaner og bekendtgørelser om miljømål og 

indsatsprogrammer med Folketingets partier. De præsenteres også for gennemførte 

analyser og økonomiske konsekvensvurderinger. 

 

  

 22. december 2014 Miljøministeren udsender udkast til vandområdeplaner for perioden 2015-2021 i  

6 måneders offentlig høring.  

  

Samtidig udsendes også bekendtgørelser om miljømål og indsatsprogrammer i  

6 måneders offentlig høring 

  

 

22. December 2015 Miljøministeren offentliggør endelige vandområdeplaner for perioden 2015-2021 samt 

tilhørende bekendtgørelser 
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SIDE 9 

Haraldsgade 53 

2100 København Ø 

Tlf: 72 54 30 00 

E-mail: nst@nst.dk 

www.naturstyrelsen.dk 

mailto:nst@nst.dk
http://www.naturstyrelsen.dk/

