
NOTAT   

 

Fakta om vandplanerne  

 

Vandplanerne skal sikre, at vi opnår renere vand i de danske søer, åer og fjorde. 

Vandplanerne skal også sikre, at vores grundvand ikke forurenes. Vi har i alt 23 

vandplaner, der til sammen dækker hele Danmark. EU’s vandrammedirektiv 

udgør grundlaget for planerne. 

 

Vandplanernes tilblivelse 

Ifølge vandrammedirektivet skal vandplanerne offentliggøres senest december 

2009. Herefter skal planerne revideres senest hver sjette år. Første planperiode 

løber dermed fra december 2009 til december 2015. Anden og tredje planperiode 

løber i perioden 2015-2021 og 2021-2027.  

 

Vandplanerne for første planperiode (VP1) er desværre blevet forsinket. Planerne 

blev oprindeligt vedtaget i 2011 efter en seks måneder lang offentlig høring og en 

efterfølgende supplerende høring på otte dage. VP1 blev imidlertid underkendt af 

Natur- og Miljøklagenævnet i december 2012, da nævnet fandt, at fristen på de 

otte dage for den supplerende høring var for kort. Konsekvenserne af afgørelsen 

var, at vandplanerne blev erklæret ugyldige.  

 

Naturstyrelsen har derfor i foråret 2013 opdateret vandplanerne og sendt dem i en 

fornyet offentlig høring. Høringen løb fra den 21. juni 2013 og 6 måneder frem til 

den 23. december 2013. Naturstyrelsen behandlede herefter de indkomne 

høringssvar, hvorefter planerne blev sendt i en fornyet supplerende høring på 8 

uger henover sommeren 2014. På baggrund heraf er VP1 blevet tilrettet en sidste 

gang i efteråret 2014. Miljøministeren godkendte VP1 i oktober 2014. 

 

Kommunerne skal nu i gang med at implementere de konkrete indsatser, der 

nævnes i VP1. 

 

Vandplanernes indhold 

Konkret betyder vandplanerne, at der skal gøres en indsats på mange områder. 

Det gælder bl.a. de danske vandløb: 

• Ca. 450 km vandløb restaureres. 

• Ca. 150 km vandløb, der tidligere var gemt væk i rør, åbnes op. 

• Ca. 1.330 spærringer fjernes, så der gives bedre passage for fisk og andre 

dyr i åerne. 

 

Implementeringen af VP1 skal også sikre, at der udledes mindre kvælstof og fosfor 

til vores vandmiljø. Konkret betyder det bl.a.: 

• Nye vådområder, randzoner og krav om anvendelsen af efterafgrøder i 

landbruget.  

• Ca. 6.600 tons mindre kvælstof og ca. 51 tons mindre fosfor i vandmiljøet 

(incl. effekterne af spildevandsrensning). 

 

VP1 danner også rammerne for en omfattende spildevandsindsats, så vi ikke 

forurener vores vandløb og søer med især organiske stoffer. Disse indsatser skal 

være færdige senest om to år. Det drejer sig om: 

• Forbedret spildevandsrensning for ca. 35.000 ukloakerede ejendomme i 

spredt bebyggelse. 

• Indsatser overfor ca. 250 overløbsbygværker, hvor forurenet kloakvand 

løber over ved kraftig regn. 

• Forbedret spildevandsrensning på 26 utidssvarende renseanlæg. 


