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NOTAT

Høringssvar til bekendtgørelsesudkast om 
indholdet af vandområdeplaner

KL har noteret sig følgende oplysning i høringsbrevet: ”Bekendtgørelsen er 
hovedsageligt en videreførelse af miljømålslovens bestemmelser om 
indholdet af vandplaner suppleret med enkelte bestemmelser som følger af 
krav efter henholdsvis grundvandsdirektivet og direktiv om 
miljøkvalitetskrav.”

Det forstår KL således, at bekendtgørelsen i hovedsagen samler allerede 
gældende bestemmeler. Det har KL som udgangspunkt ingen bemærkninger 
til. Efter gennemlæsningen af udkast til bekendtgørelsen har KL tre 
ændringsforslag:

Til §1 punkt 2.
Her henvises til et bilag i ”bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål …”. 
KL går ud fra, at her refereres til det bekendtgørelsesudkast, som også er 
sendt i høring 31. oktober 2014.
Det aktuelle bilag i den anden bekendgtgørelse indeholder en videre 
henvisning til en tredje bekendtgørelse. KL finder det uhensigtsmæssigt at 
henvise til regler på denne måde. Brugerne bør henvises direkte til den 
relevante bekendtgørelse.

Til §1 punkt 6.
Vandområdeplanen skal indeholde ”et skøn over pålideligheden og 
præcisionen af overvågningsprogrammets resultater for overfladevand”.
KL er enig i, at det er en vigtig del af vandområdeplanen. 
KL savner dog en nærmere beskrivelse af de elementer, der skal indgå i et 
sådant skøn. En sådan beskrivelse kan f.eks. indgå i et bilag, der eventuelt 
henviser direkte til relevant beskrivelse i andre regler.



2

Til bilag 3 punkt 4.
Vandområdeplanen skal indeholde ”en sammenfatning af foranstaltningerne 
til kontrol af indvinding og opmagasinering af vand, herunder henvisning til 
registre og identifikation af tilfælde, hvor der er gjort undtagelser fra 
kontrollen”.
KL er enig i, at disse oplysninger er væsentlige.
KL savner dog en nærmere beskrivelse af de registre, der skal lægges til 
grund for denne sammenfatning. KL kender Jupiter databasen, der 
registrerer vandindvindingstilladelser efter vandforsyningsloven. KL er ikke 
bekendt med et tilsvarende register for indvinding og opmagisinering af 
overfladevand til f.eks. dambrug, turbiner, vandmøller.  En beskrivelse af 
aktuelle og påtænkte registre kan f.eks. indgå i et bilag, der eventuelt 
henviser direkte til relevant beskrivelse i andre regler.

Venlig hilsen

Niels Philip Jensen
konsulent


