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Basisanalyse for tredje planperiode 2021-2027

Basisanalysen er det faglige grundlag for VP3. 

Basisanalysen beskriver, tilstanden i dag og estimerer tilstanden i 
2027. 

Basisanalysen udarbejdes senest to år før hver vandplanperiode. 

Basisanalysen offentliggøres den 22. december 2019. 



EU’s Vandrammedirektivet

BETRAGTNING 36 I 
VANDRAMMEDIREKTIVETS PRÆAMBEL

Det er nødvendigt at foretage 
analyser af et vandløbsoplands 
karakteristika og følgerne af 
menneskelige aktiviteter samt en 
økonomisk analyse af 
vandanvendelsen. 
Medlemsstaterne bør overvåge 
udviklingen i vandets tilstand 
systematisk og på et 
sammenligneligt grundlag i hele 
Fællesskabet. Sådanne 
oplysninger er nødvendige for at 
tilvejebringe et solidt grundlag for 
medlemsstaternes udformning af 
indsatsprogrammer for at opfylde 
dette direktivs mål. 

VANDRAMMEDIREKTIVETS ART. 5

Basisanalysen har ophæng i 
Vandrammedirektivets artikel 5, der 
tilsiger, at der for hvert 
vandområdedistrikt skal foretages:

1. en karakterisering af 
vandområdedistriktet
2. en vurdering af menneskelige 
aktiviteters indvirkning på 
overfladevandets og grundvandets 
tilstand, og
3. en økonomisk analyse af 
vandanvendelsen



Bestemmelserne i 
Vandrammedirektivets artikel 5 er i 
dansk kontekst implementeret i ”Lov 
om vandplanlægning” § 6 og i 
”Bekendtgørelse om basisanalyser”. 

Bekendtgørelsen vil blive revideret og 
sendt i 4-ugers høring forud for den 
22. december 2019.

Basisanalysen i 

dansk lovgivning



Basisanalysens indhold 
(Tre-i-EN)

En basisanalyse skal omfatte:

• en karakterisering af vandområdedistriktet

• en risikovurdering (vurdering af effekten af menneskelig 

påvirkning og sandsynlighed for manglende målopfyldelse)

• en økonomisk analyse af vandanvendelsen

Basisanalysen vil bestå af et skriftligt dokument samt en række 
interaktive kort (MiljøGIS).



Formålet med basisanalysen er at skabe et grundlag for 
overvågningsprogram, miljømål og indsatsprogram.

Forud for vandområdeplanerne analyseres, hvilken 
tilstand vandmiljøet er i, hvordan tilstanden har udviklet 
sig, og om der er risiko for, at målet om ”god tilstand” 
ikke nås.

Basisanalysen er en revision og ajourføring af tidligere 
analyser på grundlag af nye data.

Basisanalysens formål



MiljøGIS for basisanalysen 2021-2027

Basisanalysen skal præsenteres 
på en række interaktive kort 
(MiljøGIS), der viser vandløb, 
søer, kystvande og 
grundvandsforekomster.

Den web-baserede fremstilling 
viser – under en række 
overordnede temaer – data om 
oplande samt tilstand og 
risikovurdering for ikke at opfylde 
miljømål i 2027. 

Data vil blive opbevaret i en 
resultatdatabase.



Den økonomisk analyse af vandanvendelsen

I forbindelse med basisanalysen vil den økonomiske analyse af 
vandanvendelsen blive opdateret. 

Den økonomiske analyse af vandanvendelsen fokuserer særligt 
på tjenesteydelser vedrørende vand, herunder vandforsyning og 
spildevandshåndtering. 



Faglige projekter til brug for basisanalysen og VP3

MFVM har igangsat en lang række faglige projekter, der skal 
videreudvikle og forbedre det faglige grundlag for 
basisanalysen og vandområdeplanerne.

Projekterne handler bl.a. om
• hvordan de konkrete miljømål fastlægges, 
• hvordan vandområderne afgrænses og tilstandsvurderes
• opdatering og udvikling af nye effektive virkemidler

Projekterne føder ind i den langvarige indsats for at forbedre 
det danske vandmiljø med det overordnede mål om god 
økologisk og god kemisk tilstand.

De faglige projekter præsenteres for interessenterne her i 
Faglig Referencegruppe samt i følgegrupper til projekterne.
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Kommunerne har i henhold til lov om 
vandplanlægning pligt og ret til at give 
bidrag til indsatsprogrammet for 
vandområdeplanerne. 

Loven fastlægger, at organisationer og 
foreninger kan tage initiativ til, at der 
oprettes vandråd.

Vandrådene sættes i gang igen i efteråret 
2019.

Baseret på den tilstandsvurdering og 
risikoanalyse for vandløb, som kommer 
til at fremgå af basisanalysen, skal der 
foretages en prioritering af de fysiske 
indsatser, der kan indgå i VP3.

Vandrådsarbejde



Interessentinddragelse og transparens i 
vandplanlægningen

Miljøstyrelsen sikrer inddragelse af interesserede parter 
gennem:

- Den Faglige Referencegruppe

- Følgegrupper: Et mindre forum, hvor centrale interessenter 
kan blive inddraget i faglige projekter. 

- ”Porten til viden”: Miljøstyrelsen ønsker at sikre øget 
transparens og større vidensdeling med offentligheden 
omkring arbejdet med vandområdeplanerne og omkring de 
data, der anvendes i vandområdeplanerne. 

- Andre fora: Regionale møder, Vandråd etc.   


