
1. Vandrådsarbejdet, generelt 

   

Emne Spørgsmål Svar 

1.1 Hele vandområder Kan kommune og 

vandråd alene forholde 

sig til hele 

vandområdet? 

Det er det klare udgangspunkt for opgave 1, at 

virkelighedstjekket af den tekniske afgrænsning vedrører hele 

vandområdet. Det er således også på dette niveau tilstand og 

miljømål fastlægges i henhold til vandrammedirektivet.  

 

Hvis der undtagelsesvist måtte være noget i afgrænsningen af 

det enkelte vandområde, der ser ud til at være meget 

uhensigtsmæssigt, kan sekretariatskommunen naturligvis gøres 

opmærksom på dette ved at indsende supplerende oplysninger 

herom til Miljøstyrelsen inden udgangen af 2017. 

1.2. Repræsentative 

oplysninger 

Hvad indebærer det, at 

vejledningen beskriver 

at de indberettede 

oplysninger skal være 

repræsentative for 

hele vandområdet? 

Når det skal vurderes, hvorvidt et vandområde opfylder et 

kriterie eller ej, skal vurderingen ske i forhold til det samlede 

vandområde. Værdien for det enkelte kriterie skal være opfyldt 

på så stor en del af vandområdet, at kommunen vurderer, at 

værdien er repræsentativ for det samlede vandområde. I visse 

tilfælde vil det her være tilstrækkeligt at konstatere, at værdien 

er opfyldt for mere end 50 pct. af vandområdets længde, men 

generelt vil der dog være behov for en samlet helhedsvurdering. 

 

Kommunen, der er ansvarlig for det pågældende geografiske 

område, forudsættes at have vurderet, at indmeldte oplysninger 

bygger på valide data samt er retvisende og dækkende for 

vandområdet, jf. vejledning til kommuner og vandråd. 

 

1.3. Supplerende 

oplysninger (I) 

Er det muligt at 

indsende supplerende 

oplysninger, som ligger 

udover 

virkelighedstjekket af 

kriterierne i It-

værktøjet? 

Hvis kommunen eller vandrådet ligger inde med oplysninger om 

et bestemt vandområde, der ud fra en helhedsvurdering 

betyder, at vandområdet enten har et stort eller begrænset 

naturmæssigt potentiale, som ikke afspejles i de kriterier, der er 

lagt til grund for den tekniske afgrænsning, bliver det muligt for 

sekretariatskommunen at indsende disse til Miljøstyrelsen ved 

brug af it-værktøjet. 

 

Sådanne vurderinger vil herefter indgå ved den videre 

udarbejdelse af grundlaget for den politiske beslutning omkring 

den endelige opdaterede afgrænsning af vandområdeplanerne 

2015-2021. Ændringerne indarbejdes i en revideret 

bekendtgørelse om miljømål mv. som sendes i 8-ugers høring i 

løbet af 2018. 

1.4. Supplerende 

oplysninger (II) 

Hvordan indsendes 

supplerende 

oplysninger? 

Såfremt kommunen eller vandrådet i tillæg til det indmeldte i It-

værktøjet ønsker at indsende supplerende oplysninger eller 

udtalelser om et eller flere vandområder, er der mulighed for 

dette i henhold til bekendtgørelse om vandråd § 7, jf. 

Miljøstyrelsens supplerende følgebrev af 25. april 2017. 

 

Praktisk kan indsendelse af supplerende oplysninger foretages af 

sekretariatskommunen senest 31. december 2017.  

 

Supplerende oplysninger af mere generel karakter kan sammen 

med evt. udtalelser fra hele eller dele af vandrådet indberettes 

ved at sende en e-mail med de supplerende oplysninger med 



angivelse af eventuelle vandområdenumre (del_cd) til 

vandplanlaegning@mst.dk] 

 

 

1.5. Gældende 

indsatsprogram 

Gælder 

vandområdeplanernes 

indsatsprogram fortsat 

i 2017 for de 

vandområder, der i 

den tekniske 

afgrænsning 

umiddelbart er lagt op 

til vil skulle udgå? 

Vandløbsindsatserne som angivet i bilag 1-4 til bekendtgørelse 

om indsatsprogrammer mv. gælder fortsat ind til, der med en 

ændring af bekendtgørelsen måtte træffes beslutning om en 

anden afgrænsning. Dette forventes at ske i 2. halvår 2018. 

 

Der vil således også formelt kunne søges om tilskud til 

forundersøgelse eller realisering af 

vandløbsrestaureringsindsatser i vandområder, som der med 

den tekniske afgrænsning er lagt op til vil udgå. 

 

Kommunen kan i forbindelse med ansøgningsrunderne i 

efteråret 2017 og foråret 2018 inddrage forventningerne til 

udfaldet af det igangværende arbejde i vandrådet forud for 

ansøgning om tilskud til vandløb
.
  

 

 

1.6. Indsatser, der 

ansøges eller er under 

gennemførelse 

Hvad gælder for de 

indsatser, hvor der 

foreligger et tilsagn om 

tilskud, men hvor 

vandområdet de ligger 

i udgår af 

vandområdeplanerne? 

Det gælder for alle indsatser, at hvis der er givet tilsagn om 

midler, så har det ikke betydning for tilsagnet, om vandområdet 

udgår eller ej.  

 

Det er alene forpligtelsen til at gennemføre den pågældende 

indsats, der bortfalder.  

1.7. Vedr. opgave 2 + 3 Hvornår kommer der 

mere information om 

de andre opgaver, som 

vandrådene skal 

involveres i? 

Det er forventningen, at vandrådspakke 2.0, der igangsætter 

opgave 2 og den frivillige opgave 3, udsendes lige før 

sommerferien 2017.  

 

Der vil i løbet af august 2017 igen blive afholdt 

orienteringsmøder for kommunale medarbejdere, hvor 

spørgsmål vedr. fx it-værktøjet kan adresseres.  

 


