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FAQ til kommunerne om teknisk forhøring af statslige vandplaner 13. 
maj 2013 
 
1. Kan kommunerne afsende bemærkninger efter udløbet af fristen for 
den tekniske forhøring? 
 
Den tekniske forhøring løber frem til den 27. maj. På baggrund af de indkomne 
bemærkninger fra kommuner, regioner og statslige myndigheder vil 
Naturstyrelsen forberede den offentlige høring på 6 måneder, som forventes 
igangsat inden sommerferien. Myndigheder vil også kunne fremsætte 
bemærkninger i forbindelse med den offentlige høring, så det er ikke afgørende for 
at blive hørt, at myndighederne har indgivet bemærkninger i den tekniske 
forhøring. 
 
2. Hvad skal kommunerne kommentere på i den tekniske forhøring? 
 
Temaet for høringen er efter miljømålsloven ”prioriteringen af foranstaltninger i 
det samlede indsatsprogram”. I praksis vil der dog være mulighed for at afgive 
bemærkninger til alle dele af vandplanerne. Indholdsmæssigt svarer de udkast til 
vandplaner, der er fremlagt i teknisk forhøring, grundlæggende til de vandplaner, 
der blev underkendt, idet der dog er foretaget rettelse af en række fejl. 
Indholdsmæssigt er der derfor allerede taget højde for bemærkninger afgivet i 
forbindelse med den tidligere forhøring, offentlige høring mv. Det er derfor ikke 
nødvendigt at genfremsende de tidligere afgivne bemærkninger. 
 
3. Hvad er retsgrundlaget på vandplanområdet, når der ikke foreligger 
endelige statslige vandplaner? 
 
Naturstyrelsen har tidligere udsendt vedlagte breve af 12. december 2012 og 14. 
januar 2013 om konsekvenserne af, at vandplanerne erkendt ugyldige. 
Naturstyrelsen udsender desuden opfølgende brev af 22. maj 2013. 
 
Som følge af, at der ikke foreligger vedtagne vandplaner, kan kommunerne ikke 
gennemføre indsats for den supplerende spildevandsindsats ved påbud for den 
spredte bebyggelse og vandløbsindsatsen vedrørende ændret 
vandløbsvedligeholdelse.  
 
Kommunerne kan gennemføre hovedparten af indsatserne uagtet de statslige 
vandplaner endnu ikke er endeligt vedtagne. Det drejer sig om 
vådområdeindsatser, vandløbsrestaurering, vandindvindingsindsatser, 
sørestaureringer, øvrige spildevandsindsatser og miljøgodkendelse af 
ferskvandsdambrug.   
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Den generelle regulering i form af randzoner, krav om forbud mod pløjning af 
fodergræsmarkeder i visse perioder samt forbud mod visse former for 
jordbearbejdning i efteråret opretholdes uændret. Indsatsen vedr. supplerende 
miljøafgrøder (gennemføres ved statslig regulering) afventer dog endelige 
vandplaner. 
 
4. Hvornår forventes det at der foreligger endelige statslige 
vandplaner? 
 
De statslige vandplaner planlægges sendt i 6 mdr. offentlig høring til udgangen af 
2013. Efter behandling af høringssvar og herunder stillingtagen til evt. ny 
supplerende høring vil de statslige vandplaner kunne endeligt vedtages i 2014.  
 
5. Hvornår skal der foreligge kommunale vandhandleplaner? 
 
Forslag til opdateret kommunal vandhandleplan vil skulle sendes i senest høring 6 
mdr. efter de endelige statslige vandplaner er offentliggjort. De kommunale 
vandhandleplanerne skal være vedtaget senest 1 år efter de endelige statslige 
vandplaner er offentliggjort. Da der i vidt omfang er tale om en gentagelse af 
tidligere proces omkring kommunale handleplaner, vurderes det, at det vil være 
muligt at vedtage handleplanerne væsentligt hurtigere. 
 
6. Skal alle vandløbsindsatserne gennemføres? 
 
Der henvises til høringsbrev til udkast til bekendtgørelse om ændring af 
vandløbsindsatser i vandplanerne af 13. maj 2013.  
 
7. Kan kommunerne gennemføre spildevandsindsatsen, uden at der 
foreligger endelige vandplaner? 
 
Kommunerne kan allerede nu gennemføre hovedparten af spildevandsindsatserne 
for den spredte bebyggelse, regnbetingede overløb og renseanlæg. 
 
Kun for så vidt angår den supplerende indsats for den spredte bebyggelse, hvor 
denne planlægges gennemført ved påbud, er der ikke hjemmel til at gennemføre 
indsatsen, før der foreligger endelige vandplaner. Men den supplerende indsats er 
kun en lille del af den samlede indsats, hvor hovedparten af indsatsen overfor den 
spredte bebyggelse er baselineindsats som følge af målene i regionplanerne. 
 
Hvis kommunerne er i tvivl om gennemførelsen af spildevandsindsatsen kan de 
evt. kontakte Naturstyrelsen. 
 
8. Bliver det muligt at downloade GIS-lagene til de ”nye” vandplaner? 
 
Svar: Naturstyrelsen vil give mulighed for at downloade de data, der ligger bag 
visninger på Gis-lagene til vandplanerne. Faciliteten forventes at blive stillet til 
rådighed via Naturstyrelsens hjemmeside.  
 
9. Hvornår skal kommunerne have gennemført de beskrevne 
indsatser? 
 
Svar: Udgangspunktet for vandplanlægningen har været, at de indsatser, der 
fremgår af vandplanerne, skal være gennemført, således at de kan få fuld effekt i 
vandmiljøet inden udløbet af planperioden, dvs. inden udgangen af 2015. Det er 
Naturstyrelsens vurdering, at det fortsat vil være muligt at gennemføre indsatserne 
i planperioden. Hovedparten af de indsatser kommunerne skal gennemføre, kan 
således iværksættes, uden at der foreligger vedtagne vandplaner. Se svar på 
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spørgsmål 3. Forsinkelsen i vedtagelsen af de statslige vandplaner kan dog 
indebære, at en del af effekten i miljøet først vil vise sig i løbet af næste 
planperiode. 
 
10. Handleplanerne består primært af en tidsmæssig prioritering af 
vandplanernes indsatsprogram. Indsatserne vil skulle gennemføres 
indenfor en meget kort periode. Skal der alligevel udarbejdes 
handleplaner om prioritering? 
 
Svar: Hovedparten af de indsatser kommunerne skal gennemføre, kan iværksættes 
uden at der foreligger vedtagne vandplaner. Se svar på spørgsmål 3. Det er dog 
fortsat et krav efter miljømålsloven, at der udarbejdes kommunale handleplaner. 
Eftersom hovedparten af indholdet er kendt for kommunerne, vurderes processen 
omkring de kommunale handleplaner at kunne gennemføres væsentligt hurtigere 
end forudsat i loven. 
 
11. Vil Naturstyrelsen udsende vandplanerne med angivelse af, hvor 
der er foretaget ændringer af teksten (i stil med kortene)? 
 
Svar: Det er muligt at finde ændringer i vandplanerne ved at sammenholde 
tidligere versioner, som ligger på Naturstyrelsens hjemmeside, med de udkast, der 
er udsendt i teknisk forhøring. Naturstyrelsen påtænker ikke at fremlægge 
sammenlignede versioner af vandplanerne. 
 
12. Uddybende spørgsmål omkring høringsbrev til udkast til 
bekendtgørelse om ændring af vandløbsindsatser i vandplanerne af 13. 
maj 2013? 
På hvilket grundlag skal kommunerne gennemføre den nævnte økonomiske 
konsekvensvurdering, hvis Naturstyrelsen er uenig i den naturfaglige vurdering? 
 
Svar: Konsekvensvurderingen skal gennemføres på baggrund af de tiltag, som 
vurderes at være nødvendig for at forbedre miljøtilstanden i vandløbet. Såfremt 
det skulle forekomme, at en kommune vurderer, at en indsats ikke vil give 
naturfaglig mening og Naturstyrelsen er uenig heri, skal konsekvensvurderingen 
gennemføres på baggrund af Naturstyrelsens vurdering.  
 
Kan kommunen inddrage tidsperspektivet i sin lokale vurdering af vandplanen? 
En række kommuner kan f.eks. ikke nå at ændre regulativer for vandløb inden 
planperioden er afsluttet. 
 
Svar: Nej det kan kommunen ikke. Det fremgår af udkast til bekendtgørelsens § 3, 
at de forhold som kommunen skal vurdere inden en indsats kan igangsættes er, 
om indsatsen vil give den forbedrende effekt for vandløbet og om indsatsen får evt. 
utilsigtede konsekvenser. Der er således alene tale om miljøfaglige vurderinger og 
vurdering af økonomiske konsekvenser af indsatsen.   
 
13. Relaterer vurderingen af om en indsats er ”nytteløs eller skadelig” 
sig alene til vandløb? 
(Formulering fra MIM’s pressemeddelelse) 
 
Svar: Ja, det fremgår eksplicit af pressemeddelelsen, at hvis det vurderes, at en 
vandløbsindsats er nyttesløs eller skadelig, så skal den ikke gennemføres. 
 
14. Kan kommunerne fortsat henvise til den strategiske miljøvurdering 
af vandplanen i forbindelse med den kommunale vandhandleplan, 
eller skal kommunen selv gennemføre SMV? 
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Svar: Loven om miljøvurderinger omfatter også de kommunale handleplaner, og 
det er den enkelte kommunes ansvar at leve op til loven. I det omfang, at de 
kommunale handleplaner bliver mere specifikke end vandplanerne med hensyn til, 
hvor og hvordan de i vandplanerne nævnte indsatser skal gennemføres, bør 
kommunerne overveje at udarbejde nye SMVér.  
 
15. Krav til indsats over for dambrug? 
To spørgsmål:  

1. En sø med dambrug i oplandet er overbelastet med fosfor og udpeget til 
indsats, men der er hverken mulighed for P-ådal, renseanlæg, 
overløbsbygværk eller supplerende spildevandsrensning. Er kommunen 
da pligtig til at gennemføre P-begrænsning på dambrug opstrøms søen, 
når dambrug skal godkendes? 

 
2. Kan kommunen godkende dambrug med øget N-udledning, hvis der er 

generelt krav til reduktion af N-udledning til havområdet nedstrøms? 
 
Svar: Spørgsmålene er generelle om miljøregulering af dambrug, og der henvises 
til Miljøstyrelsen herom. 
 
16. Vil vandplantemaerne ligge på miljøportalen, også til download til 
kommunens GIS-system?  
 
Svar: I forbindelse med den tekniske forhøring tilbydes kommunerne udelukkende 
en WMS service til at trække data ind i eget GIS system, denne udstilles fra GST.  
 
I forbindelse med den offentlige høring af vandplanerne vil der tilbydes en WMS 
og WFS service. Der vil også være mulighed for download af data incl. 
datamodeller, vejledninger og opsætningsfiler til ArcGIS og MapInfo. WFS og 
download vil foregå via kortforsyningen. 
 
Miljøportalen (DMP) kan eventuelt vælge at hente den udstillede WMS og WFS 
service og vise geodata på deres hjemmeside. Data distribueres dog udelukkende 
fra Miljøministeriet, da Miljøministeriet har dataansvaret og kan sørge for at 
relevant baggrundsmateriale kommer med i download.  
 


