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Vandrammedirektivets artikel 5 

1. Hver medlemsstat sikrer, at der for hvert vandområdedistrikt eller for den del af 
et internationalt vandområdedistrikt, der ligger inden for dens område, foretages 

— en analyse af dets karakteristika 

— en vurdering af menneskelige aktiviteters indvirkning på overfladevandets og 
grundvandets tilstand samt 

— en økonomisk analyse af vandanvendelsen 

i overensstemmelse med de tekniske specifikationer i bilag II og III, og at disse 
analyser og vurderinger afsluttes senest fire år efter datoen for dette direktivs 
ikrafttræden. 

2. De i stk. 1 omhandlede analyser og vurderinger revideres og ajourføres om 
nødvendigt senest 13 år efter datoen for dette direktivs ikrafttræden og derefter 
hvert sjette år. 
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• Afgrænsningen af vandområder      
(water bodies) 

• Oplande til et givent niveau af 
vandområder 

• Typologi - herunder identifikation af 
kunstige og stærkt fysisk 
modificerede vandområder 

• Belastningsforhold – punktkilder 

• Belastningsforhold – diffus 
afstrømning 

• Samlede stofbelastninger  

• Arealanvendelsen 

 

 

Basisanalyse 2013. Indhold 

• Forurenede grunde 

• Luftbåren forurening 

• Indvinding af grundvand 

• Regulering af vandområder (rørlægning, 
spærringer, sluser m.v.) 

• Beskyttede områder 

• Risikovurdering (baseret på 
tilstandsvurdering og fremskrivning - også 
for nye kvalitetselementer ) 

• Eventuelt typespecifikke referenceforhold 
for nye kvalitetselementer 

 

 


