
Til alle sekretariatskommuner 

 
 

 
 
Følgebrev til vandrådspakken 1.0 
 

Kære kommuner 

 

Med aftalen om Fødevare- og landbrugspakken, indgået mellem den daværende regering (Venstre), Dansk 

Folkeparti, Liberal Alliance og Konservative i december 2015, blev regeringen og aftaleparterne enige om, at 

kommunernes og vandrådenes viden igen skal bringes i spil. Denne gang skal det ske i forbindelse med 

kvalificering af afgrænsning og udpegning af de vandløb, der indgår i vandområdeplanerne 2015-2021.  

 

Af lov om vandplanlægning og tilhørende bekendtgørelse nr.217 om vandråd, er det fastsat, at kommunerne i et 

hovedvandopland konkret skal løse følgende opgaver: 

1. Vurdere, om de vandområder, der indgår i Miljø- og Fødevareministeriets forslag til ny afgrænsning af 

vandløb i vandområdeplanerne lever op til de opdaterede kriterier for afgrænsning af vandløbsforekomster, 

som regeringen har fastsat. 

2. Udvælge vandområder, der kan analyseres med henblik på at vurdere, om de opfylder betingelserne for at 

kunne udpeges som kunstige eller stærkt modificerede. 

 

Dette arbejde skal kommuner og vandråd derfor have særligt fokus på. Miljø- og fødevareministeren har som en 

frivillig opgave 3 endvidere givet kommunerne en supplerende mulighed for under inddragelse af vandråd at 

kommentere på videreførte indsatser fra vandplanerne 2009-2015..  

 

Miljøstyrelsen bidrager med den nødvendige baggrund til, at kommuner og vandråd kan løse deres opgaver. 

Dette sker ved at udsende to supplerende vandrådspakker, da vandrådsarbejdet gennemføres i løbet af 2017 i to 

etaper:  

• Opgave 1 igangsættes med udsendelsen af denne første vandrådspakke d. 20. april.  

• Opgave 2 forventes at blive igangsat med udsendelsen af en supplerende vandrådspakke umiddelbart før 

sommerferien 2017, hvor der også vil fremgå yderligere informationer om muligheden for at kommentere 

på videreførte indsatser fra vandplanerne 2009-2015.  

 

Vandrådsarbejdet afsluttes med indsendelse af kommunernes bidrag vedrørende alle tre opgaver senest 31. 

december 2017. 

 

Denne første vandrådspakke indeholder: 

- Et link til et GIS-baseret It-værktøj som kommunerne skal arbejde og levere forslag til afgrænsning af 

vandløb i. It-værktøjet indeholder også Miljø- og Fødevareministeriets udkast til teknisk afgrænsning af 

de vandløb, der med de opdaterede kriterier vil indgå i vandplanlægningen  

- Rapport fra DCE – National Center for Miljø og Energi om det faglige grundlag for de kriterier, som er 

anvendt som byggeklodser til den politiske beslutning om udkast til en fornyet afgrænsning. 

- En faglig vejledning som indeholder en introduktion til lovgivningen og baggrunden for opgaven. 

Vejledningen indeholder også en beskrivelse af opgaven med at kvalificere afgrænsningen af vandløb, 

samt hvordan disse skal efterprøves (dokumentation mv.).  

- Som bilag 1 til den faglige vejledning vedlægges en teknisk vejledning til It-værktøj. 

- Den faglige vejledning indeholder henvisning til rapporter, som detaljeret beskriver 

dokumentationsstandarder.  

 

 

Vandplanlægning 
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Til alle sekretariatskommuner 

Med den forventede udsendelse af den suplerende vandrådspakke 2.0 i sommeren 2017 vil It-værktøjet blive 

opdateret og der vil blive udsendt en opdateret vejledning til brug for dette arbejde.  

 

Med henblik på at sikre, at kommunerne og vandrådene får det bedste udgangspunkt for at løse opgaven, har 

Miljøstyrelsen desuden opdateret styrelsens hjemmeside, hvor bl.a. vedlagte vejledninger og relevant fagligt 

materiale vil være at finde. Siden kan tilgås via: 

http://svana.dk/vand/vandomraadeplaner/vandomraadeplaner-2015-2021/vandraad-2017/ 

 

Miljøstyrelsen ser frem til senest d.31. december 2017 at modtage forslag til kvalificering af afgrænsning og 

udpegning af de vandløb, der indgår i vandområdeplanerne 2015-2021. 

 

Kommuner og vandråds bidrag til kvalificeringen af afgrænsningen og udpegningen af vandløb vil komme til at 

indgå i grundlaget for politisk beslutning om justering af bekendtgørelse om indsatsprogrammer for 

vandområdedistrikter og bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder. Disse forventes at blive sendt i 

høring i 2018. 

 

Det skal afslutningsvist bemærkes, at som resultat af opgave 1 kan der potentielt være vandløb med et opland 

mindre end 10 km2, som udgår af vandområdeplanlægningen. I forbindelse med en eventuel meddelelse af 

påbud til ejere af ejendomme i spredt bebyggelse opfordres kommunerne derfor indledningsvist til at foretage 

en vurdering af, om der er tale om tilførsel til vandløb, som ikke umiddelbart opfylder de opdaterede kriterier, og 

som derfor potentielt kunne udgå af planlægningen.  

 

 

Hvis I har spørgsmål, er I meget velkomne til at kontakte Miljøstyrelsen.  

 

Jeg ser frem til at følge kommunernes og vandrådenes arbejde. 

 

Rigtig god arbejdslyst. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Mette Marcker Christiansen  

Kontorchef, Vandplanlægning 

 


