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28. juni 2017 

 

Følgebrev til sekretariatskommuner og vandråd  

 

Kære kommuner og vandråd 

 

I får hermed en opdateret vejledning til vandrådsarbejdet (vandrådspakke 2.0), 

hvor opgave 2 (forslag til kunstige eller stærkt modificerede vandløb) og den 

frivillige opgave 3 (kommentering på videreførte vandløbsindsatser) er nærmere 

beskrevet.  

 

Den opdaterede vejledningen supplerer den vandrådspakke, der blev offentliggjort 

i april 2017 hvorunder der skal ske en kvalificering af afgrænsning og udpegning af 

de vandløb, der indgår i vandområdeplanerne 2015-2021.  

 

Vejledningen beskriver de oplysninger og vurderinger, som kommuner og vandråd 

skal bidrage med, så Miljø- og Fødevareministeriet efterfølgende kan vurdere om 

et vandområde opfylder betingelserne for udpegning som kunstigt eller stærkt 

modificeret i vandområdeplanerne 2015 – 2021. Såfremt kommuner og vandråd 

har supplerende oplysninger, som de finder væsentlige for vurderingen, men som 

ikke umiddelbart kan rummes inden for de på forhånd angivne kategorier, kan 

sekretariatskommunen ligeledes indmelde disse til Miljøstyrelsen. 

 

Indmeldingerne skal, som for opgave 1 om afgrænsning af vandløb, fortsat ske i it-

værktøjet, som nu er udbygget med funktioner vedrørende kunstige og stærkt 

modificerede vandområder. Oplysningerne vil herefter blive inddraget i den 

efterfølgende politiske beslutning om, hvilke vandområder der fremadrettet bør 

ud- eller indgå i vandplanlægningen.  

 

Kan der ikke opnås enighed, kan der indsendes en supplerende udtalelse fra hele 

eller dele af vandrådet. Sekretariatskommunen indsender de supplerende 

vurderinger i et følgebrev i forbindelse med den øvrige indberetning til 

Miljøstyrelsen.  

 

I it-værktøjet åbnes der ligeledes mulighed for at kommuner og vandråd frivilligt 

kan vælge at kommentere på de vandløbsindsatser, der er videreført fra 

vandplanerne 2009-2015 til vandområdeplanerne 2015-2021. 

 

Kommuner og vandråds samlede bidrag til alle tre opgaver skal være 

Miljøstyrelsen i hænde senest den 31. december 2017. Oplysningerne vil herefter 

indgå i grundlaget for politisk beslutning om justering af bekendtgørelse om 

indsatsprogrammer mv. og bekendtgørelse om miljømål for 
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overfladevandområder. Bekendtgørelserne forventes at blive sendt i høring ultimo 

2018. 

 

Miljøstyrelsen forventer på samme vis som for vandrådspakke 1.0. om 

afgrænsning af vandløb, at afvikle en række informationsmøder for kommunerne 

om vandrådspakken 2.o. Dette forventes at ske i løbet af august 2017. 

 

Det er et stort og vigtigt arbejde, som I udfører ude i kommuner og vandråd for 

tiden, og det er afgørende for mig, at den lokale viden nu kommer i spil, så vores 

vandområdeplaner har fokus på de vandløb, hvor vi får mest natur- og 

miljøgevinst ud af vores indsatser. 

 

Jeg håber derfor, at I tager godt i mod den nye opdaterede vejledning til 

kommuner og vandråd, og at arbejdet ude i vandråd og kommuner fortsat foregår 

konstruktivt og med god lokal dialog.   

 

Fortsat god arbejdslyst. 

 

Med venlig hilsen 

 
Esben Lunde Larsen 


