
Bilag M01 Påvirkninger af miljøtilstand i Limfjorden. 
 
 
Basisanalyse del II Limfjorden. Bilag 1. 

 
Direkte påvirkning af miljøtilstand (ha)   

 
Opdeling af påvirkningstyper i 
risikogrupper. Summer overført til skema 
1. 

 
Hydromorfologiske forhold  

 
Fysisk-kemiske forhold 

    
 
Påvirkningstype 

 
Biologiske forhold - direkte påvirkning 

af flora og fauna 

Fysiske (morfologiske) 
forandringer 

kvantitative hydrologiske 
forandringer Miljøfarlige stoffer Næringssalte K
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Bemærkning 
  

Ia Ib Iia Iib Iic Ia Ib Iia Iib Iic Ia Ib Iia Iib Iic Ia Ib Iia Iib Iic Ia Ib Iia Iib Iic     

  

Tilledning af næringsstoffer fra 
renseanlæg, regnvand, industri, spredt 
bebyggelse samt dambrug og landbrug 

                                              150.000

  
Iib hele 

Kvælstoftilførslen påvirker hele fjorden 

Inddæmning og afvanding af fjordarme og 
vådområder 

                                                
      Forhindrer ikke muligheden for at målsætning kan nås 

Tilledning af miljøfarlige stoffer fra 
renseanlæg, regnvand, industri, spredt 
bebyggelse, dambrug og landbrug 

                                  150.000   

  

          
Iia hele 

De miljøfarlige stoffer påvirker hele fjorden 

Tilledning af miljøfarlige stoffer fra område 
ved Struer 

                                    1.000             Iib   Påvirket område ved Struer 

Tilledning af miljøfarlige stoffer fra 
depoter. 

                              200     200             Ia   Områder med lempet målsætning sydøst for Rønland+Tripple 
Nine 

Tilledning af antibegroningsmidler fra 
bundmateriale 

                                    5.700             Iib   Langerak+Lem Vig 

Udvaskning af antibegroningsmidler fra 
erhvervsskibe 

                                  144.300               Iia   hele Limfjorden undtaget Langerak +Lem Vig 

Klapning af opgravet materiale 155         155                   155   
  

2.000   155         Ia+IIb X Ia:klappladser, Iib:arealer om klappladser i Thyborøn Kanal og 
Sallingsund 

Fysiske anlæg: sejlrender, broer og anlæg 
til kystbeskyttelse, råstofindvinding 

30.300         30.300         30.300                             Ia X Fysiske anlæg mm. Samlet areal af sejlrender medtaget, ikke 
muligt nærmere at afklare aktuelt påvirket areal. 

Fysiske anlæg: Dæmning til Jegindø         421         421         421                     Ia+Iic X Vandskifte i Tambosund nord for dæmning til Jegindø påvirket 

Havne x<50         x<50         x<50         x<50                   
Ia+IIb   

Det er ikke muligt at angive areal af havne og deres 
umiddelbare omgivelser, da de er punkttemaer. Vurderes til at 
være mindre end 50 ha. 

Småhavne i Ringkjøbing amt       x<10 
  

      x<10 
  

      x<10
  

    x<10 
  

            IIb   Småhavne i Ringkjøbing Amt udlagt med basismålsætning. 
Vurders tilat være mindre end 10 ha. 

Trawling efter blåmuslinger         93.730         93.730                             93.730 Iic   Områder, hvor der må skrabes muslinger og østers 

Fiskeri efter fisk og krebsdyr       150.000                                           Iib (hele) Fiskeri påvirker fiskebestandene i hele fjorden 

Opdræt af muslinger og akvakulturanlæg     2.135                   2.135                   2.135     IIa X Oversigt over nuværende tilladelser til muslingeopdræt i 
Limfjorden 

Genudlægningsområder og kulturbanker 3.414       ?                                         Ia+IIc   Ia:Genudlægningsområder. 1c:Kulturbanker med 
basismålsætning 

Introduktion af fremmede arter 150.000                                                 Ia (hele) Introducerede arter ikke til hinder for målopfyldelse 

Ændring af klima (skal ikke vurderes)                                                 X     Skal ikke vurderes ifølge Miljøstyrelsen 

Badning                                                     X Badning forventes ikke at medføre en påvirkning af fjorden 

Sum af areal påvirket 150.000 0 2135 150.000 94.150 30.300 0 0 0 94.150 30.300 0 2.135 0 421 355 0 150.000 8.900 0 155 0 2.135 150.000 93.730       
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Kortbilag M01 - Regionplanens målsætninger for Limfjorden
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Kortbilag M02 - Vurdering af målopfyldelse i Limfjorden i 1015
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Kortbilag M03 - Områder med påvirkning af biologiske forhold
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Kortbilag M04 - Områder med påvirkning af morfologiske forhold
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Kortbilag M05 - Områder med påvirkning af hydrologiske forhold
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Kortbilag M06 - Områder med påvirkning af miljøfarlige stoffer
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Kortbilag M07 - Områder med påvirkning fra næringssalte
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Kortbilag G01 - Kvalitativ påvirkning af øvre grundvandsforekomstKortbilag G01 - Kvalitativ påvirkning af øvre grundvandsforekomstKortbilag G01 - Kvalitativ påvirkning af øvre grundvandsforekomstKortbilag G01 - Kvalitativ påvirkning af øvre grundvandsforekomstKortbilag G01 - Kvalitativ påvirkning af øvre grundvandsforekomstKortbilag G01 - Kvalitativ påvirkning af øvre grundvandsforekomstKortbilag G01 - Kvalitativ påvirkning af øvre grundvandsforekomstKortbilag G01 - Kvalitativ påvirkning af øvre grundvandsforekomstKortbilag G01 - Kvalitativ påvirkning af øvre grundvandsforekomst

Røde farver: Risiko for ikkt at opfylde mål 2015

Tegnforklaring til Øvre_magasin_samlet

Forurenet eller muligt forurenet grund

Boring med saltvandsindtræk

By- eller sommerhusområde

God beskyttelse mod fladeforurening

Naturområde (> 10 ha)

Landbrugsarealer - risiko for nitratpåvirkning

Forurenet eller muligt forurenet areal
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Grundvandsforekomster mellemste magasin

Ingen grundvandsforekomster

Målsætning opfyldt 2015

Målsætning ikke opfyldt 2015

Kortbilag G02 - Kvalitativ påvirkning af mellemste  grundvandsforekomstKortbilag G02 - Kvalitativ påvirkning af mellemste  grundvandsforekomstKortbilag G02 - Kvalitativ påvirkning af mellemste  grundvandsforekomstKortbilag G02 - Kvalitativ påvirkning af mellemste  grundvandsforekomstKortbilag G02 - Kvalitativ påvirkning af mellemste  grundvandsforekomstKortbilag G02 - Kvalitativ påvirkning af mellemste  grundvandsforekomstKortbilag G02 - Kvalitativ påvirkning af mellemste  grundvandsforekomstKortbilag G02 - Kvalitativ påvirkning af mellemste  grundvandsforekomstKortbilag G02 - Kvalitativ påvirkning af mellemste  grundvandsforekomst
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Grundvandsforekomster i det dybe magasin

Ingen dybe grundvandsforekomster

Opfylder målsætningen 2015

Opfylder ikke målsætningen 2015

Kortbilag G03 - Kvalitativ påvirkning af dybe  grundvandsforekomst  Kortbilag G03 - Kvalitativ påvirkning af dybe  grundvandsforekomst  Kortbilag G03 - Kvalitativ påvirkning af dybe  grundvandsforekomst  Kortbilag G03 - Kvalitativ påvirkning af dybe  grundvandsforekomst  Kortbilag G03 - Kvalitativ påvirkning af dybe  grundvandsforekomst  Kortbilag G03 - Kvalitativ påvirkning af dybe  grundvandsforekomst  Kortbilag G03 - Kvalitativ påvirkning af dybe  grundvandsforekomst  Kortbilag G03 - Kvalitativ påvirkning af dybe  grundvandsforekomst  Kortbilag G03 - Kvalitativ påvirkning af dybe  grundvandsforekomst  
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Kvantitativ tilstand Limfjordens oplandKvantitativ tilstand Limfjordens oplandKvantitativ tilstand Limfjordens oplandKvantitativ tilstand Limfjordens oplandKvantitativ tilstand Limfjordens oplandKvantitativ tilstand Limfjordens oplandKvantitativ tilstand Limfjordens oplandKvantitativ tilstand Limfjordens oplandKvantitativ tilstand Limfjordens opland
God tilstand forventes opnåetGod tilstand forventes opnåetGod tilstand forventes opnåetGod tilstand forventes opnåetGod tilstand forventes opnåetGod tilstand forventes opnåetGod tilstand forventes opnåetGod tilstand forventes opnåetGod tilstand forventes opnået

Risiko for ikke at opnå god tilstandRisiko for ikke at opnå god tilstandRisiko for ikke at opnå god tilstandRisiko for ikke at opnå god tilstandRisiko for ikke at opnå god tilstandRisiko for ikke at opnå god tilstandRisiko for ikke at opnå god tilstandRisiko for ikke at opnå god tilstandRisiko for ikke at opnå god tilstand

G04 - Områder med påvirkning af grundvandets kvantitative tilstandG04 - Områder med påvirkning af grundvandets kvantitative tilstandG04 - Områder med påvirkning af grundvandets kvantitative tilstandG04 - Områder med påvirkning af grundvandets kvantitative tilstandG04 - Områder med påvirkning af grundvandets kvantitative tilstandG04 - Områder med påvirkning af grundvandets kvantitative tilstandG04 - Områder med påvirkning af grundvandets kvantitative tilstandG04 - Områder med påvirkning af grundvandets kvantitative tilstandG04 - Områder med påvirkning af grundvandets kvantitative tilstand
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Basisanalyse II

Amt Regionplan Kilde Retningslinie Krav Tidsplan Forventet effekt
Viborg 2005 Spildevand generelt Det er Amtsrådets mål, at spildevand fra 

husholdninger og erhverv renses således, 
at befolkningens sundhed og levevilkårene 
for dyre- og plantelivet sikres. Der må ikke 
ske tilførsel af stoffer, der kan forringe 
naturtilstanden eller vandkvaliteten.

- - Effekt ikke til at 
kvantificere. Målet er 
baggrunden for at 
sætte vilkår til 
udledninger.

Viborg 2005 Renseanlæg Spildevandsudledninger i oplandene til 
Limfjorden, Hjarbæk Fjord og Gudenåen, 
skal opfylde særlige rensekrav

Se herunder - Se punkter herunder.

Viborg 2005 Rensningsplanen for 
Limfjorden:

Ved anlæg med en kapacitet på mere end 
1000 personækvivalenter (pe) skal der ske 
skærpet rensning for næringssalte. 

Udlederkrav er fastsat til: højst 1 mg fosfor pr. 
liter og 8 mg kvælstof pr. liter.

Enkelt renseanlæg 
mangler at opfylde 
kravene (781-602 
Lihme). Forventes 
nedlagt i løbet af 2006 
og spildevandet renset 
på 789-402.

Kravene har været 
indført i flere år, så 
den største effekt er 
allerede set.

Viborg 2005 Rensningsplanen for 
Hjarbæk Fjord:

Indenfor det opland der afvandes til 
Hjarbæk Fjord, fastlægges skærpet 
rensning for anlæg ned til 500 
personækvivalenter. 

Udlederkrav er fastsat til:1 mg fosfor pr. liter og 
8 mg kvælstof pr. liter.

Er udført Udledning er 
reduceret.

Viborg 2005 Mindre udledninger Spildevandsudledninger større end 30 
personækvivalenter fra samlede 
bebyggelser, enkeltejendomme eller 
virksomheder skal som minimum renses 
mekanisk og biologisk.

Samlede udledninger større end 30 PE udleder
max 20 mg BI5/l

- Begrænset hvad 
yderligere reduktion, 
der vil komme.

Viborg 2005 Spredt bebyggelse Oplande til vandområder, hvor 
kvalitetsmålet ikke er opfyldt på grund af 
spildevandsudledning fra 
enkeltejendomme, er udpeget på kort 30 
og kortbilag 3. På ejendomme i disse 
oplande skal der ske en forbedret rensning 
af spildevandet med reduktion for organisk 
stof og fosfor som anført på kortet.

Forbedret rensning til renseklasse O og OP i 
udpegede områder

Spildevandsplanerne 
planlægger forbedringer 
udført senest 2012. I 
nye områder kan 
tidsplan strække 
længere end 2012, men 
forventes udført 
omkring 2015.

I de udpegede 
oplande vil 
udledningen blive 
reduceret. 
Renseklasse O: 90% 
reduktion af organisk 
stof. Renseklasse 
OP: 90 % reduktion af 
både organisk stof og 
fosfor.

Viborg 2005 Udledning til A-vandløb Udledning af spildevand til vandområder 
med skærpet målsætning skal begrænses 
fra enkeltejendomme og fra 
spildevandsanlæg uden for samlet 
bebyggelse.

- - Ingen eller kun få.

Viborg 2005 Nedsivning Nedsivning af spildevand i "områder med 
særlige drikkevandsinteresser" og i 
fremtidige indvindingsoplande skal 
begrænses. Eksisterende nedsivning af 
spildevand fra flere ejendomme i sådanne 
områder skal ændres til rensning og 
udledning til et vandområde, efterhånden 
som anlæggene ønskes ændret, udbygget 
eller nyvurderet af myndighederne.

- - I et begrænset antal 
områder kan 
ejendomme, der nu 
nedsiver, blive 
kloakeret og give 
anledning til større 
udledning.

Viborg 2005 Regnbetingede 
udledninger

For spildevandsudledninger, som 
forekommer i forbindelse med regnvejr, 
skal der inden 2009 etableres rensning 
(bassiner), således at disse udledninger 
ikke er til hinder for opfyldelse af 
kvalitetsmålene for de vandområder, 
udledningerne sker til. Kommunerne skal 
ajourføre en prioriteret liste over de 
nødvendige bassiner.

Viborg Amt har retningslinier for etablering af 
bassiner. Ved overløbsbygværker må 
udledningen ikke give anledning til uæstetisk 
forurening i alle recipienter eller til iltsvind i B1-
3-vandløb (og store A-målsatte). Udløb fra 
regnvandskloakken må ikke give anledning til 
erosion eller oversvømmelse. Belastningen af 
søer fastsættes efter konkret vurdering. Ved 
udbygning af kloaksystemer / renseanlæg skal 
der især i Gudenåens opland være skærpet 
opmærksomhed på fosfortilførselen for 
kloakkernes overløb. Det anbefales at 
separatkloakere.

De fleste kommuner har 
lavet bassinplan med en 
tidsplan for etablering af 
bassiner frem til 2009.

Ved 
overløbsbygværker 
kan forventes en 
reduktion på ca. 40% 
i udledte 
stofmængder. Ved 
regnvandsudløb vil 
den største effekt 
være sikring mod 
erosion (fysiske 
forhold, neddrosling), 
dog kan der ved 
rensedamme 
forventes en 
reduktion på 60% for 
P og COD, samt 20% 
for N.

Viborg 2005 Spildevand generelt Kommunernes spildevandsplaner skal 
følge regionplanens retningslinier. 
Hovedtrækkene skal optages i lokalplaner 
og kommuneplaner, hvori der skal 
foretages en vurdering af mulighederne for 
tilfredsstillende spildevandsafledning i 
forbindelse med planlagt byudvikling. Det 
forventes, at kommunerne vedtager 
handlingsplaner vedrørende renovering af 
byernes kloaknet.

- - -

Viborg 2005 Dambrug Øget produktion på ferskvandsdambrug 
kan kun tillades, hvis driften af dambruget 
er foenelig med kvalitetsmålet for de 
berørte vandområder.

Højest tilladelige foderforbrug er fastsat efter 
dambrugsbekendtgørelsen eller gennem vilkår 
i en miljøgodkendelse. Udvidelser må ikke give 
anledning til en betydelig øget udledning eller 
miljøbelastning.

Miljøgodkendelser er 
under udarbejdelse.

Tre dambrug i Fjends 
er af hensyn til 
vandløbet nedlagt.

Forventede udviklingstendenser begrundet i allerede planlagte tiltag og iværksatte indsatser samt vedtagne tiltag med effekt på 
vandforekomsten
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Basisanalyse II

Amt Regionplan Kilde Retningslinie Krav / henstilling Tidsplan Forventet effekt
Ringkjøbing 2005 Spildevand generelt Spildevandsudledninger må ikke hindre opfyldelse af målsætningen og 

vandkvalitetskravene for hverken direkte eller indirekte berørte vandområder, 
og må ikke bevirke uacceptabelt iltsvind, akut giftvirkning eller forstyrrelse af 
den naturlige flora og fauna i vandområdet. Bortskaffelse af spildevand må ikke 
give anledning til uhygiejniske (eks. lugt, utilstrækkeligt renset spildevand), 
sundhedsskadelige (eks. hormonforstyrrende stoffer, bakterier, aerosoler) eller 
uæstetiske (synlig forurening med eks. papir, olie, flydestoffer) forhold i 
recipienten (vandområder og jorden). Eksisterende udledninger skal justeres 
såfremt de er årsag eller medvirkende årsag til, at målsætningen og/eller 
vandkvalitetskravene for direkte eller indirekte berørte vandområder ikke er 
opfyldt.

- Alle tiltag vil medføre forbedringer 
i et ikke nærmere kvatificeret 
omfang.

Ringkjøbing 2005 Spildevand til 
vandløb generelt

Amtsrådet kan udlægge spildevandsnærområder (jf. afsnittet om 
vandkvalitetskrav) i det omfang det er nødvendigt i forhold til recipientens 
kvalitet og målsætning og i forhold til mulighederne for rensning efter princippet 
om BAT. Udledning af spildevand må ikke give anledning til erosion eller 
oversvømmelse af vandløb eller de omkringliggende arealer. Eksisterende 
udledninger til hydraulisk overbelastede vandløb bør reduceres i et omfang, der 
gør at vandløbets bund og brinker ikke eroderes eller omkringliggende arealer 
ikke oversvømmes og tilladelse til nye udledninger af spildevand til hydraulisk 
overbelastede vandløb skal betinges af, at der sker en tilstrækkelig neddrosling 
af vandmængden så vandløbet ikke overbelastes.

- Alle tiltag vil medføre forbedringer 
i et ikke nærmere kvatificeret 
omfang.

Ringkjøbing 2005 Spildevand til A, og 
B1-målsatte vandløb

Eksisterende udledninger til A-målsatte vandområder må kun forekomme, hvis 
de værdier, der ønskes bevaret/fremmet gennem den skærpede målsætning 
ikke påvirkes og hvis de ikke påvirker vandområdets naturlige 
baggrundstilstand. 
Der bør ikke gives tilladelse til nye, herunder udvidelse af eksisterende 
spildevandsudledninger til A-målsatte vandområder, medmindre det kan 
dokumenteres, at udledningen vil være forenelig med den skærpede 
målsætning og ikke vil bevirke en kvalitets- og miljøforringelse af vandområdet, 
jf. afsnit 2.5 Vandområder. 
Ved nye tilladelser til udledning af spildevand til A-målsatte vandområder skal 
der foretages en vurdering af alternative løsninger. Der bør ikke gives tilladelse 
til nye, herunder udvidelse af eksisterende spildevandsudledninger til B1-
målsatte vandløb, medmindre det kan dokumenteres, at udledningen vil være 
forenelig med den skærpede målsætning og ikke vil bevirke en kvalitets- og 
miljøforringelse af vandløbet. Ved nye tilladelser til udledning af spildevand til B1-
målsatte vandløb skal der foretages en vurdering af 
alternative løsninger.

- Alle tiltag vil medføre forbedringer 
i et ikke nærmere kvatificeret 
omfang.

Ringkjøbing 2005 Spildevand til søer For nye og eksisterende spildevandsudledninger til søer omfattet af Lov om 
naturbeskyttelse (både direkte, men også udledninger i oplandet) skal der 
foretages en vurdering af spildevandsudledningen i forhold til søens tilstand og 
målsætning, samt om en reduktion af belastningen vil bidrage til 
målsætningsopfyldelse og forbedring af søens tilstand.

- Alle tiltag vil medføre forbedringer 
i et ikke nærmere kvatificeret 
omfang.

Ringkjøbing 2005 Renseanlæg Renseanlæg, der ikke er omfattet af krav til kvælstof- og fosforreduktion, skal 
i.f.m. renovering eller ombygning indføre kvælstof- og fosforfjernelse, hvor dette 
ud fra en samlet vurdering skønnes nødvendigt.

- - Minimal effekt, da der i 2005 er 
både N- og P-fjernelse på mere 
end 90 % af spildevandet. 
Tendensen går i retning af 
nedlæggelse af mindre 
renseanlæg.

Ringkjøbing 2005 Rensningsplanen for 
Limfjorden:

N- og P-fjernelse på renseanlæg større end 1000 PE Udlederkrav er fastsat til: højst 1 mg fosfor pr. liter 
og 8 mg kvælstof pr. liter i sommerhalvåret.

Er udført Ingen ekstra effekt. Enkelte 
renseanlæg skal nedlægges

Ringkjøbing 2005 Rensningsplanen for 
Nissum Fjord:

N- og P-fjernelse på renseanlæg større end 1000 PE Udlederkrav er fastsat til: højst 1 mg fosfor pr. liter. Er udført Ingen ekstra effekt. Enkelte 
renseanlæg skal nedlægges

Ringkjøbing 2005 Rensningsplanen for 
Ringkøbing Fjord:

Fosforfjernelse på anlæg større end 350 PE Udlederkrav er fastsat til: højst 1 mg fosfor pr. liter. Er udført Ingen ekstra effekt. Enkelte 
renseanlæg skal nedlægges

Ringkjøbing 2005 Spredt bebyggelse Den krævede nødvendige rensning af spildevand fra ejendomme i det åbne 
land, skal fremgå af de kommunale spildevandsplaner i overensstemmelse med 
renseklasser for de enkelte vandløb og søer, fastsat i den til enhver tid 
gældende regionplan eller et tillæg til denne. 

At kommunerne arbejder for, dels at forbedrende 
tiltag som skal gennemføres som følge af 
regionplanens fastsatte renseklasser sker hurtigst 
muligt, og dels en fortsat nedsættelse af 
spildevandsbelastningen fra ejendomme i det åbne 
land til recipienterne, og at spildevand fra 
ejendomme i det åbne land i områder, hvor der ikke 
er fastsat egentlige renseklasser, som minimum 
renses svarende til renseklasse O.

I spildevands-planerne 
planlægges 
forbedringer udført 
senest 2016.

Forbedrede forurenings-mæssige 
forhold i vandløb og søer. I de 
udpegede oplande vil 
udledningen blive reduceret. 
Renseklasse O: 90% reduktion af 
organisk stof. Renseklasse OP: 
90 % reduktion af både organisk 
stof og fosfor. Renseklasse SO: 
reduktion af: organisk stof 95 %, 
NH4 90 % og forsfor 40 %. 
Renseklasse SOP: reduktion af 
organisk stof 95 %, NH4 90 % og 
fosfor 90 %
Det forventes, at målsætningen 
for nogle vandløb vil opfyldes, 
som følge af de udførte tiltag.

Ringkjøbing 2005 Nedsivning Nedsivning af spildevand i OSD bør kun etableres under forudsætning af, at 
bunden af nedsivningsanlægget placeres minimum 2,5 meter over højeste 
grundvandsstand og det sikres, at jordbundsforholdene er egnet til nedsivning. 

- - -

Ringkjøbing 2005 Regnbetingede 
udledninger

Administration af regnbetingede udledninger skal ske i henhold til amtets 
retningslinier herfor. Den samlede udledning (opgjort på BI5) fra 
overløbsbygværker i Ringkjøbing Amt skal fortsat reduceres ud fra en prioriteret 
rækkefølge under hensyntagen til vandløbets målsætning og tilstand og 
således, at der opnås mest miljø for pengene. Handlingsplanerne for indsatsen 
bør indarbejdes i de kommunale spildevandsplaner.

Regnbetingede udledninger skal være forsynet med 
foranstaltninger, der sikrer recipienten
mod at slamme til, mod aflejring af sand og andre 
sedimenterbare stoffer, samt mod synlig forurening 
med f.eks. papir, flydestoffer, ristestof, skum og olie. 
Samtlige overløbsbygværker med overløb til A og B-
målsatte vandområder skal forsynes med udstyr til 
registrering af hyppighed og varighed af 
overløbshændelser.

Frem til 2016 Forbedrede forureningsmæssige 
forhold i vandløb og søer. Det 
forventes, at målsætningen for en 
del vandløb vil opfyldes, som 
følge af de udførte tiltag.

Ringkjøbing 2005 Dambrug Akvakulturanlæg må ikke hindre opfyldelse af vandområdernes målsætninger, 
herunder Ramsar-, EF-Habitat- og EF-Fuglebeskyttelsesområder. Udledningen 
af medicin og andre miljøfremmede stoffer fra akvakultur må ved udgangen af 
2006 ikke være årsag til, at vandkvalitetskravene for stofferne overskrides. 
Vandindvinding fra vandløb kan tillades under særlige hensyn til, at 
målsætningen for berørte vandområder opfyldes, og at vandløbet sikres så stor 
vandmængde og naturlig variation i vandføringen som muligt. Fisks og smådyrs 
passage forbi dambrug til A- og B-målsatte vandløbsstrækninger skal sikres ved 
at stemmeværker fjernes eller sekundært ved etablering af strygløsninger med 
stor vandføringskapacitet. Vandløbsvand, der ikke indtages til dambrugsdrift, 
skal tilføres det pågældende dambrugs eksisterende faunapassage til denne er 
fuldtløbende. Dambrug, hvor ind- og udløb ligger i samme kote og kun adskilles 
af en spunsvæg, kan ved oppumpning tillades at indtage den mængde 
overfladevand, som loven giver mulighed for, såfremt der er et velbegrundet 
behov. Faunapassageprojekter ved dambrug planlægges færdiggjort det år - og e

Der sker en løbende proces med at miljøgodkende 
dambrugene med det sigte, at vandløbenes 
målsætninger kan opfyldes omkring dambrugene. 
Samtlige dambrug skal inden 1. juli 2006 have 
fornyet deres vandindvindingstilladelser, og skal i 
den forbindelse afgive minimum halvdelen af 
medianminimumsvandføringen til  vandløbet.

Nye vandindvindings-
tilladelser skal være 
færdige inden 1. juli 
2006.

Mindre vand til dambrugene end 
hidtil, større recirkulering 
(genanvendelse) af vandet, 
ombygninger og driftsændringer 
og bedre rensning af 
produktionsvandet.

Ringkjøbing 2005 Industri Virksomheder, der udleder større mængder spildevand, inkl. kølevand med 
overtemperatur, må kun placeres i områder med mulighed for afledning af 
spildevand til robuste recipienter.

Amtet vil revurdere samtlige tilladelser til 
virksomheder med særskilt udledning inden 2007.

2007 Fastsættelse af vandkvalitetskrav 
kan få betydning for 
virksomhederne i form af nye 
teknologiske tiltag på 
renseanlæggene og/eller 
substitution af kemikalier.

Forventede udviklingstendenser begrundet i allerede planlagte tiltag og iværksatte indsatser samt vedtagne tiltag med effekt på vandforekomsten

At der i spildevandsplanerne tages stilling til og 
udarbejdes handlings- og tidsplaner for, hvorledes 
målsætningerne kan opfyldes, i det omfang en 
manglende målopfyldelse skyldes
spildevandsudledninger.                                               
At de kommunale renseanlæg drives, vedligeholdes 
og udbygges, således at den bedst mulige rensning 
opnås under hensyntagen til anvendelsen af bedst 
tilgængelig teknik (BAT).      
At der separatkloakeres i alle nye 
byggemodningsområder, og at kommunerne som 
udgangspunkt gennemfører separatkloakeringer af 
de eksisterende fælleskloakker.                                   
At indsivning af grundvand i kloakkerne reduceres 
ved kloakrenovering m.v. kommunale renseanlæg. 
At kortlægge udledninger af miljøfremmede stoffer 
fra virksomheder m.v. i oplandet til de kommunale 
renseanlæg og via tilslutningstilladelser at sikre, at 
der så vidt muligt reduceres i udledninger af 
forurenende stoffer, herunder miljøfremmede stoffer 
ved kilden ved anvendelse af bl.a. bedst 
tilgængelig teknik.                                                         



P 03

Basisanalyse II

Amt Regionplan år Kilde Retninglinie Krav Tidsplan Forventet effekt
Nordjylland 2005 Spildevand generelt Det er Amtsrådets mål, at spildevand fra 

husholdninger og erhverv renses således, at 
befolkningens sundhed og levevilkårene for dyre- og 
plantelivet sikres. Der må ikke ske tilførsel af stoffer, 
der kan forringe naturtilstanden eller vandkvaliteten, 
således at de fastsatte målsætninger ikke kan 
overholdes.

Ingen effekt

Nordjylland 2005 Spildevand  
(renseanlæg og 
dambrug)

På korte strækninger nedenfor 
spildevandsudledninger som renseanlæg og dambrug 
accepteres dog korte påvirkningszoner med forringet 
vandkvalitet. Der accepteres ikke uhygiejniske eller 
uæstetiske forhold i zonen.

Påvirkningszonerne er fastlagt i 
tilladelserne.

- Ingen effekt

Nordjylland 2005 Renseanlæg Spildevandsudledninger i oplandene til Limfjorden, 
Hjarbæk Fjord, Halkær Bredning og Mariager Fjord, 
skal opfylde særlige rensekrav udover de 
lovbestemte.

Se herunder - Ingen yderligere effekt da 
tiltagene er gennemført

Nordjylland 2005 Rensningsplanen for 
Limfjorden:

Ved anlæg med en kapacitet på mere end 1000 
personækvivalenter (pe) skal der ske skærpet 
rensning for næringssalte. 

Udlederkrav er fastsat til: højst 1 mg fosfor 
pr. liter og 8 mg kvælstof pr. liter.

Er udført Ingen yderligere effekt da 
tiltagene er gennemført

Nordjylland 2005 Rensningsplanen for 
Hjarbæk Fjord:

Indenfor det opland der afvandes til Hjarbæk Fjord, 
fastlægges skærpet rensning for anlæg ned til 500 
personækvivalenter. 

Udlederkrav er fastsat til:1 mg fosfor pr. 
liter og 8 mg kvælstof pr. liter.

Er udført Ingen yderligere effekt da 
tiltagene er gennemført

Nordjylland 2005 Rensekrav til Halkær 
Bredning:

Indenfor det opland der afvandes til Halkær Bredning 
fastlægges skærpet rensning for anlæg ned til 300 
personækvivalenter med hensyn til fosfor.

Udlederkrav er fastsat til:0,4 mg fosfor pr. 
liter.  Vejledende P-kvote på 0,3 tons pr. år 
for rensealle anlæg i oplandet.

Er udført Ingen yderligere effekt da 
tiltagene er gennemført

Nordjylland 2005 Rensekrav til Mariager 
Fjord:

Indenfor det opland der afvandes til Mariager Fjord, 
fastlægges skærpet rensning for anlæg ned til 200 
personækvivalenter med hensyn til fosfor. 

Udlederkrav er fastsat til:0,4 mg fosfor pr. 
liter. Vejledende P-kvote på 1,7 tons pr. år 
for alle renseanlæg i oplandet.

Er udført Ingen yderligere effekt da 
tiltagene er gennemført

Nordjylland 2005 Spredt bebyggelse Oplande til vandområder, hvor kvalitetsmålet ikke er 
opfyldt på grund af spildevandsudledning fra 
enkeltejendomme, er udpeget på kort 5. På 
ejendomme i disse oplande skal der ske en forbedret 
rensning af spildevandet med reduktion for organisk 
stof og fosfor som anført på kortet.

Forbedret rensning til renseklasse O og 
OP i udpegede områder

Hovedparten af 
forbedringer 
forventes 
gennemført inden 
2008; enkelte 
kommuner har 
meddelt at 
tidshorisonten er 
2009 - 2014, mens 
4 kommuner 
endnu ikke har 
fastlagt noget.

Forbedring af vandkvaliteten i 
de udpegede vandløb.

Nordjylland 2005 Nedsivning Der må ikke etableres anlæg til nedsivning af 
spildevand inden for de hygiejniske beskyttelseszoner 
eller kildepladszoner omkring indvindingsboringer til 
almene vandværker.   Der bør i "områder med særlige 
drikkevandsinteresser" og indvindingsoplande til 
almene vandværker ikke meddeles tilladelse til nye 
nedsivningsanlæg større end 30 personækvivalenter. 

Ved etablering af nye boringer skal 
eksisterende nedsivningsanlæg indenfor 
den hygiejniske beskyttelseszone eller 
kildepladszone erstattes med anden 
løsning eller dokumenteres at anlægget 
ikke udgør en trussel. Regnvandsbassiner 
uden menbran betragtes også som 
nedsivningsanlæg.

Ingen effekt på 
vandområderne, men en 
sikring af grundvandet på sigt.

Nordjylland 2005 Regnbetingede 
udledninger

Regnbetingede udledninger til vandløb skal 
begrænses så de ikke giver anledning til en 
hydrauliske belastning, som nødvendiggør en 
regulering af vandløbet. Nye eller forøgede 
udledninger til vandløb større end 1 l/sek ha tillades 
ikke uden dokumentation for at de ikke forårsager 
hydraulisk belastning som nødvediggør en regulering.  
Nye regnbetingede udledninger til søer accepteres 
generelt ikke, mens der vil ske en konkret vurdering i 
forbindelse med forøgelse af eksisterende.                   
Nye eller forøgede regnbetingede udledninger fra 
områder i oplandet til Limfjorden og Mariager Fjord 
må ikke give anledning til en større forøgelse af 
næringssaltudledningen end svarende til den 
forøgelse, der vil ske hvis området bleve 
separatkloakeret med direkte udledning af 
overfladevandet og spildevandet ført på renseanlæg.   

Ved nye udløb hvor der skal ske en 
neddrosling af vandmængden accepteres 
det af hensyn til risikoen for tilstopning af 
udløbsrør at udledningen ikke drosles 
længere ned end til 5 l/s.              Bassiner 
skal dimensioneres så de ikke 
overbelastes hyppigere end hvert 5. år.       
Nordjyllands Amt kontrollerer ved tilsyn at 
forholdene er tilfredstillende og sørger 
efterfølgende for at de nødvendige krav om 
ændringer / nye tidsfrister indarbejdes i 
tilladelser.     

Ingen effekt på eksisterende 
forhold, men sikring af at nye 
udledninger ikke giver 
anledning til påvirkninger

Nordjylland 2005 Regnbetingede 
udledninger til lukkede 
havneområder eller 
marine områder med 
lavt vandskifte

I tilfælde af ansøgninger om nye udledninger af 
opspædt spildevand til lukkede havneområder eller 
marine områder med lavt vandskift vil det ud fra 
indholdet af forurenende stoffer og risikoen for 
uæstetiske fohold blive vurderet om der skal stilles 
specielle krav.

Ingen effekt på eksisterende 
forhold, men sikring af at nye 
udledninger ikke giver 
anledning til påvirkninger

Nordjylland 2005 Virksomheder Ved spildevandsudledninger fra alle eksisterende og 
nye virksomheder i Limfjordens opland skal der som 
hovedregel ske en reduktion af fosfor- og 
kvælstofudledningen, svarende til en 
middelkoncentration i udledningen på henholdsvis 1 
mg fosfor/l og 8 mg kvælstof/l.

Udlederkravene fastlægges individuelt i 
hvert enkelt tilfælde med udgangspunkt i 
vandområdets følsomhed, retningslinien og 
virksomhedens anvendelse af BAT.

Ingen effekt på eksisterende 
forhold, men sikring af at nye 
udledninger ikke giver 
anledning til påvirkninger

Forventede udviklingstendenser begrundet i allerede planlagte tiltag og iværksatte indsatser samt vedtagne tiltag med effekt på vandforekomsten




