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De vedtagne planer
• Miljøministeren offentliggjorde vandplanerne for første
planperiode (VP1) torsdag den 30. oktober 2014
• Planerne, 23 lokale samt et overordnet høringsnotat er at
finde på Naturstyrelsens hjemmeside
• Planerne er tilrettet på baggrund af den gennemførte tekniske
forhøring i foråret 2013, den offentlige høring i efteråret 2013
og den supplerende offentlige høring i sommeren 2014

Den offentlige høring - 2013
• Forslag til vandplaner for første planperiode var i
offentlig høring fra juni – december 2013.
• Naturstyrelsen modtog ca. 6.700 høringssvar
• Der blev efter den offentlige høring foretaget en række
ændringer i forslag til vandplaner
• Ændringerne skyldes navnlig politiske beslutninger bl.a.
ajourføring af VP1 ift. basisanalysen for VP2 og aftale
om Vækstplan for Fødevarer.

Ændringerne af indsatsprogrammet efter 2013-høringen
•

Bortfald af en række indsatser over for vandløb, spildevand, grundvand og miljøfarlige forurenende
stoffer, idet der blev udtaget samlet set ca. 3000 km vandløb fra vandplanerne som følge af ny afgrænsning

•

Bortfald af en række indsatser over for spildevand og restaurering af søer, idet der blev udtaget søer under
5 ha fra vandplanerne som følge af ændret afgrænsning

•

Indsatser i blødbundsvandløb er udtaget pga. manglende viden om tilstand ud fra DVFI i disse vandløb

•

Indsatser vedr. ændret vandløbsvedligeholdelse er udtaget af vandplanerne

•

Indsatser vedr. målrettede efterafgrøder er udtaget af vandplanerne

•

Beregninger af kvælstof- og fosforindsats er genberegnet som følge af reduktion af randzoner og forhøjelse
af de generelle efterafgrøder

•

Bortfald af en række indsatser over for vandløb og søer, idet nye data viser målopfyldelse

•

Justeringer af indsatser over for vandløb, spildevand og søer på baggrund af høringssvar
- Bl.a. udskydes spildevandsindsatsen til 2 år fra vedtagelsen af VP1

Ændringer efter den supplerende høring – sommer 2014
Naturstyrelsen modtog ca. 320 høringssvar under den supplerende
høring – ført til ændringer på vandløbs- og spildevandsområdet samt i
retningslinjer
1) Vandløb
Der er genindført vandløb med tilhørende indastser i VP1, hvor
høringssvar har vist, at det konkrete vandløb lever op til kriterierne for at
blive medtaget i planerne.
Endvidere medtages igen indsatser, der var udtaget af VP1 pga.
målopfyldelse i vandløb, hvis høringssvar har påvist, at der reelt ikke er
målopfyldelse i de pågældende vandløb.
Desuden udtaget indsatser, hvis kommuner er meddelt afslag på tilskud

Ændringer efter den supplerende høring – sommer 2014

2) Spildevand
Spildevandsindsatser er blevet genindført for de vandløb, der er igen
er kommet med i VP1
Ved en fejl er udgået visse spildevandsindsatser, hvilket er blevet rettet
I alt ca. 70 ejendomme i den spredte bebyggelse og 2 RBU
Enkelte spildevandsindsatser udtages af planerne, da høringssvar
påviser, at de vandløb, der udledes til, ikke længere er en del af
vandplanerne (ca. 25 ejendomme i den spredte bebyggelse og 2 RBU)

Ændringer efter den supplerende høring – sommer 2014
3) Retningslinjerne
Der er foretaget ændringer i retningslinjerne for myndighedernes
administration af miljølovgivningen omhandlende spildevand og
grundvand.
Fsva. angår spildevand er der foretaget en teknisk ændring af
retningslinje 7.
Fsva. angår grundvand ændres retningslinje 38a og b til en ny
retningslinje 38a, hvorefter der kan inddrages andre parametre end
medianminimumsvandføring ved vurdering af vandindvindings
påvirkning af vandløbs målopfyldelse.

Det samlede indsatsprogram i 1. planperiode
Medie

Indsats

Vandløb, restaurering

Ca. 450 km

Vandløb, genåbning af rørlagte

Ca. 150 km

Vandløb, fjernelse af spærringer

Ca. 1.330 stk.

Spildevand

Generel fristudskydelse

Spildevand, spredt bebyggelse

Ca. 35.000 ejendomme

Spildevand, regnbetingede udledninger

Ca. 250 udledninger

Spildevand, renseanlæg

26 anlæg

Sørestaurering

16 stk.

Kvælstof(generel regulering, vådområder, spildevand)

Ca. 6.600 t N (op til 11.700 ha vådområd)

Fosfor (generel regulering, vådområder, spildevand)

Ca. 51 t P (op til 1450 ha vådområder)

Indsats for vandindvinding

21 km vandløb set i smh. m retn.linje 38 a

Implementering af VP1
• Det er nu op til kommunerne at implementere de konkrete
indsatser
• Kommunerne skal udarbejde handlingsplaner, jf. miljømålsloven, og
spildevandsplaner

