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Notat om indholdet i "vandrådspakken" 

 

Lov om vandplanlægning 

Efter lov om vandplanlægning, jf. lov nr. 1606 af 26. december 2013, skal 

kommunerne under inddragelse af vandråd udarbejde forslag til hele eller dele af 

indsatsprogrammet. For anden planperiode er der tale om forslag til supplerende 

foranstaltninger til forbedring af de fysiske forhold i vandløbene.  

 

Kommuner og vandråd 

Vandrådene, der består af maksimalt 20 personer fra relevante landsdækkende og 

lokale organisationer, skal rådgive kommunerne i udarbejdelsen af udkast til 

indsatsprogrammerne. Kommunerne, der har ansvaret for opgaven, er forpligtede 

til at inddrage vandrådene i arbejdet. Vandrådene er ikke tillagt 

myndighedsbeføjelser og har ikke vetoret over de kommunale beslutninger.  

  

Det er kommunerne, der skal varetage sekretariatsbetjeningen af vandrådene, 

ligesom det er kommunerne, der leder møderne i rådene. Det aftales indbyrdes 

mellem kommunerne i hovedvandoplandet, hvilken af disse kommuner der skal 

varetage sekretariatsbetjeningen af rådet. Sekretariatskommunerne skal facilitere 

møderne i vandrådene. Det er sekretariatskommunerne, der indkalder til møder i 

rådene, udsender mødemateriale og evt. udarbejder mødereferater. Det vil være en 

lokal beslutning, om der skal udarbejdes forretningsorden eller kommissorium for 

vandrådene, og om der skal være en formand for vandrådet. 

 

Endvidere er det kommunerne, der såvel fagligt som procesmæssigt vil skulle 

sørge for den fornødne vejledning af rådene. Som det fremgår nedenfor, vil 

Naturstyrelsen også levere en vejledning til brug for arbejdet med forslag til 

indsatsprogrammet. 

  

Der skal udarbejdes ét forslag til indsatsprogram pr. hovedvandopland, og der vil 

således skulle udarbejdes 23 forslag på landsplan. Kommunerne kan vælge at de 

enkelte kommuner inden for deres geografiske område udarbejder et forslag, og at 

de enkelte kommuners forslag herefter samles inden for hovedvandoplandet. 

Foruden forslag til indsatsprogrammet skal kommunerne desuden udarbejde 

bidrag til den miljørapport (SMV), som Naturstyrelsen skal udarbejde efter 

reglerne i lov om miljøvurdering af planer og programmer. 

 

Sekretariatskommunerne har ansvaret for at samle og koordinere forslag til 

indsatsprogram og bidrag til miljørapporten. Ethvert medlem af vandrådene kan 

kræve, at sekretariatskommunerne i forbindelse med fremsendelse til 

Naturstyrelsen af det samlede forslag for hovedvandoplandet medsender 

bemærkninger til forslaget, mindretalsudtalelse og lignende.  
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”Vandrådspakken” 

Naturstyrelsen skal udmelde rammerne til brug for kommunernes og vandrådenes 

arbejde. Disse rammer (”vandrådspakken”) forventes at ville bestå af: 

 

Et GIS-baseret værktøj: 

GIS-værktøjet vil indeholde de data, Naturstyrelsen stiller til rådighed for 

kommunerne i forbindelse med vandplanlægningen, herunder bl.a. basisanalysens 

angivelse af vandområdeafgrænsning, udkast til miljømål for vandløbene, 

tilstandsvurdering af vandløbene og vurdering af risiko for, at vandløbene ikke når 

målopfyldelse i 2021. Dette vil være kombineret med en række støtteoplysninger 

hentet fra f.eks. planområdet og den statslige overvågning. Herudover vil værktøjet 

præsentere virkemidlerne, den økonomiske ramme og det antal kilometer vandløb, 

der forventes foreslået indsatser for i 2. planperiode.   

 

Værktøjet skal sikre, at Naturstyrelsen modtager forslag til indsatsprogrammer i 

en ensartet form og i en struktur, der umiddelbart vil kunne indgå i 

vandplanlægningen. Værktøjet skal desuden sikre, at kommunerne og vandrådene 

kommer til at arbejde med et ensartet og fælles datagrundlag.  

 

Det er hensigten, at kommunerne kan sammenstille forslag til indsatsprogrammer 

direkte i værktøjet. På de vandløb, der i basisanalysen er angivet i risiko for 

manglende målopfyldelse, kan der således i værktøjet placeres virkemidler fra 

virkemiddelkataloget. Endvidere gives kommunerne mulighed for at afgive 

bemærkninger om bl.a. konkrete forslag til anvendelse af undtagelser.  

 

Indmelding af forslag til indsatsprogrammer til Naturstyrelsen fra 

sekretariatskommunen for de enkelte hovedvandoplande sker gennem værktøjet, 

og det er kun kommuner, der via log-in får adgang til dette. Præsentationer af 

forslag til indsatsprogrammer kan dog printes eller via projekter eller tilsvarende 

fremvises for f.eks. vandråd, kommunalbestyrelsen m.fl. 

  

Virkemiddelkatalog med bilag: 

Kommuner og vandråd vil til brug for forslag til konkrete indsatser skulle tage 

udgangspunkt i et katalog over mulige virkemidler. For hvert af disse virkemidler 

vil der i kataloget være en kort beskrivelse af virkemidlet samt en stk. pris, som er 

udtryk for de anslåede gennemsnitlige omkostninger, der vil være forbundet med 

at anvende de enkelte virkemidler (anlægsudgifter, projekteringsudgifter, 

erstatning til lodsejer m.v.). Kommunerne skal i forbindelse med deres forslag 

lægge stk. prisen til grund ved fordeling af virkemidler. Endvidere skal forslagene 

angives på et overordnet niveau, idet indsatsprogrammet ikke skal foregribe den 

deltaljerede udmøntning og vurdering af konsekvenserne efter sektorlovgivningen.  

Kommunerne vil således skulle vælge de projekter, hvor det er sandsynligt, at 

indsatsen vil kunne gennemføres. 

 

DCE/DTU Aqua har på baggrund af forslag til virkemidler fra en 

interessentarbejdsgruppe i Naturstyrelsens Vandløbsforum udarbejdet et 

virkemiddelkatalog. Dette katalog vil danne grundlag for Naturstyrelsens 

udarbejdelse af det endelige virkemiddelkatalog. DCE/DTU Aquas rapport vil blive 

vedlagt virkemiddelkataloget, 

 

Som bilag til virkemiddelkataloget vil desuden blive vedlagt en rapport om 

klimarobuste virkemidler i vandplanerne udarbejdet af Orbicon samt en 
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eksempelsamling udarbejdet på baggrund af møder i Vandløbsforum gruppe 4 

(gruppen arbejder med vandplanindsatsernes samspil med klimatilpasning).  

 

En foreløbig økonomisk ramme pr. hovedvandopland for anvendelsen af 

virkemidler til forslag til indsatser: 

Anvendelsen af virkemidler vil være tilknyttet en økonomisk ramme. Denne 

økonomiske ramme udmeldes, sammen med bruttoindsatsbehovet, på 

hovedvandoplandsniveau. Kommunerne og vandrådene vil således på baggrund af 

virkemiddelkataloget og stk. priserne for de enkelte virkemidler kunne fastlægge 

konkrete indsatser svarende til en værdi af den udmeldte økonomiske ramme.  

 

En vejledning om arbejdet 

Naturstyrelsen vil udarbejde en vejledning, som skal tjene som inspiration for 

kommuner og vandråd i arbejdet med forslag til indsatsprogrammerne. 

Vejledningen vil bl.a. indeholde en beskrivelse af opgaven, en beskrivelse af 

kommunernes, vandrådenes og Naturstyrelsens rolle, en beskrivelse af hvad et 

indsatsprogram er osv.  

 

En frist for arbejdet: 

Naturstyrelsen vil fastsætte en frist for kommuner og vandråds arbejde, dvs. en 

frist for fremsendelse af bidrag til indsatsprogram til Naturstyrelsen. Denne frist 

forventes at blive fastsat til den 1. oktober 2014. Det bemærkes, at opgaven for 

vandrådene er tidsmæssigt begrænset til den dag, hvor sekretariatskommunerne 

leverer forslag til indsatsprogrammet samt eventuelle mindretalsudtalelser m.v. til 

Naturstyrelsen.   


