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1. Indledning 

I Miljøministeriets digitale høringsværktøj kan du indsende hø-
ringssvar til forslag til vandområdeplanerne 2021-2027 med ud-
kast til tilhørende bekendtgørelser og miljørapport. I vejledningen 
her kan du læse beskrivelser af, hvordan du navigerer i hørings-
blanketten og udfylder blankettens enkelte dele. 

Forslag til vandområdeplanerne 2021-2027 med udkast til tilhørende bekendtgørelser og mil-

jørapport er i høring i 6 måneder fra den 22. december 2021 til den 22. juni 2022. Du finder 

høringsmaterialet på Miljøministeriets hjemmeside og tilhørende MiljøGIS kort på Miljøstyrel-

sens hjemmeside. 

 

Hvis du ønsker at indsende et høringssvar til forslag til vandområdeplanerne 2021-2027, skal 

du gøre det via Miljøministeriets digitale høringsværktøj. Høringsværktøjet sikrer, at Miljømini-

steriet modtager så præcise oplysninger fra dig som muligt. I værktøjet har du nemlig mulig-

hed for at udvælge præcis, hvad dit høringssvar handler om på det digitale kort, ligesom du 

kan indskrive dit høringssvar i et tekstfelt og evt. uploade tilhørende dokumenter. 

 

 
2. Afgiv høringssvar 

På høringsværktøjets forside finder du information om høring af forslag til vandområdepla-

nerne. Klik på ”indsend høringssvar” i hovedmenuen til venstre, når du er klar til at indsende 

dit høringssvar. 

 

2.1 Afsender- og kontaktoplysninger 
I høringsblanketten udfylder du først dine afsender- og kontaktoplysninger i skrivefelterne. 

 
For at behandle høringssvaret har vi brug for en række informationer, herunder afsender og 
kontaktoplysninger. Felter markeret med * skal udfyldes. 
Kvitteringen for dit høringssvar sendes til den e-mailadresse, du angiver i kontaktoplysnin-
gerne.  

 

 
 

 



 

 Miljøministeriet / Vejledning til høringsblanket – forslag til vandområdeplanerne 2021-2027   5 

De kontaktoplysninger, du indtaster i felterne (postadresse og e-mailadresse samt navne på 

privatpersoner og virksomheder), bliver ikke offentliggjort. 

 

2.2 Sådan gør du 
 

Først skal du angive, hvad dit høringssvar handler om. Det gør du ved at trykke på en af valg-

mulighederne ud for ”Type”, dernæst ”Emne” og til sidst ”Kort/Emne fortsat” i temavælgeren 

vist nedenfor (yderst til venstre). 

 

  
 

Når musen holdes stille over en valgmulighed, fremkommer en beskrivelse af den pågæl-

dende ”Type”, ”Emne” eller ”Kort/Emne fortsat” (se eksempel nedenfor). 

 

 
 

Sådan afgiver du konkrete høringssvar til vandområder, indsatser, påvirkninger, mv. 

Hvis dit høringssvar omhandler konkrete vandområder, indsatser, påvirkninger, mv., som fin-

des i kortmaterialet til forslag til vandområdeplanerne 2021-2027, gør du dette: 

- Ud for ”Type”, skal du vælge mellem ”Vandløb”, ”Søer”, ”Kystvande”, ”Terrænnære 

grundvandsforekomster, ”Regionale grundvandsforekomster” og ”Dybe grundvands-

forekomster”.  

- Herefter vises en række knapper ud for ”Emne”, hvor du skal vælge, hvilket emne dit 

høringssvar handler om. 

- Herefter vises en række knapper med kortnavne ud for ”Kort/Emne fortsat”. Her væl-

ger du det kort, hvori du kan finde det kortobjekt (f.eks. vandområde, indsats, mv.), 

som dit høringssvar omhandler. Se et eksempel på emnevalg i skærmbilledet neden-

for. 

- På kortet skal du klikke på det kortobjekt (vandområder, indsatser, påvirkninger), som 

dit høringssvar handler om. Det er påkrævet at markere et kortobjekt, for at kunne 

sende et høringssvar ind til disse emnevalg. Nærmere vejledning til brug af kort-funk-

tionen findes i afsnit 2.3. 

- Herefter vises et tekstfelt og et upload-felt under temavælgeren. Nu kan du indskrive 

dit høringssvar i tekstfeltet og evt. uploade tilhørende filer (maksimal filstørrelse er 10 

MB). 
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Sådan afgiver du et høringssvar med overordnede bemærkninger til høringsmaterialet 

Hvis du gerne vil indsende et høringssvar med overordnede bemærkninger til forslag til vand-

områdeplanerne 2021-2027 med udkast til tilhørende bekendtgørelser og miljørapport, som 

ikke vedrører et konkret vandområde, indsats eller lignende, gør du dette: 

- Ud for ”Type”, skal du vælge ”Generelt til høringsmaterialet”. 

- Herefter vises en række knapper ud for ”Emne”, hvor du skal vælge, hvilket emne dit 

generelle høringssvar handler om.  

- Herefter vises en række knapper ud for ”Kort/Emne fortsat”. Her vælger du, hvilket 

specifikt emne dit høringssvar handler om. Se et eksempel på emnevalg i skærmbil-

ledet nedenfor. 

- Herefter vises et tekstfelt og et upload-felt under temavælgeren. Nu kan du indskrive 

høringssvaret i tekstfelt og uploade filer (maksimal filstørrelse er 10 MB). Alle valgmu-

ligheder under knappen ”Generelt til høringsmaterialet” er uden tilknyttet kort. 

 
 

Hvis du er i tvivl om, hvilket indsendelsesemne dit høringssvar handler om, kan du kan læse 

en nærmere beskrivelse af de enkelte emnevalg ved at holde musemarkøren over de enkelte 

knapper. I bilag til denne vejledning finder du desuden oversigtstabeller over de enkelte emne-

valg. 
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2.3 Sådan bruger du værktøjets kort-funktion 
 

Hvis dit høringssvar omhandler konkrete vandområder, indsatser, påvirkninger, mv., som fin-

des i kortmaterialet til forslag til vandområdeplanerne 2021-2027 tilknyttes et kort til hørings-

svaret, som fremkommer automatisk når du har valgt den(t) forudgående ”Type”, ”Emne” og 

”Kort/Emne fortsat”. Se nærmere beskrivelse i afsnit 2.2. 

 

Herunder er vist et eksempel på brug af kort-funktionen med emnevalget ”Type”: ”Vandløb”, 

”Emne”: ”Tilstandsvurdering”, og ”Kort/Emne fortsat”: ”Fisk”. Til dette emnevalg fremkommer et 

kort med data for tilstandsvurderinger af fisk i vandløb: 
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For at afgive høringssvar til det konkrete vandområde skal du klikke på et af de viste vandom-

råder på kortet. Du kan zoome i kortet eller bruge søgefeltet til at finde et vandområde. Du kan 

søge på en adresse, et matrikelnummer, et ejendomsnummer eller et ID-nummer for et kon-

kret vandområde (se eksempel nedenfor). Klik på det valgte vandområde eller den valgte ind-

sats for at tilknytte det til høringssvaret. 
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Når du klikker på et vandområde markeres det med blåt, og du får vist oplysninger om vand-

området i informationsboksen på kortet samt i tekstfelterne under kortet. Sørg for at zoome tæt 

nok på det kortobjekt, du ønsker at markere, inden du klikker på det. 
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Du kan skifte mellem to forskellige baggrundskort ved at trykke på ikonet nederst i venstre 

hjørne på kortet. 

 

 
 

Hvis du fortryder dit valg af vandområde, eller har valgt forkert, kan du nulstille valget af vand-

område ved at trykke på et andet område på det viste kort eller vælge et andet kort i temavæl-

geren, og vælge et vandområde på det nye kort. Et vilkårligt tryk på kortet vil ikke nulstille det 

valgte vandområde.  

 

 

 
2.3.1 Hvis du åbner høringsværktøjet via MiljøGIS-kortet for forslag til 

vandområdeplanerne 2021-2027 
 

Det er også muligt at afgive et høringssvar via MiljøGIS for forslag til vandområdeplanerne 

2021-2027, hvor du kan trykke dig direkte videre til høringsværktøjet for at afgive dit hørings-

svar. 

 

Hvis du åbner høringsværktøjet via MiljøGIS, vil det vandområde, du har markeret i MiljøGIS, 

automatisk være markeret på kortet i høringsværktøjet, og du kan udfylde dine afsender- og 

kontaktoplysninger samt skrive dit høringssvar i tekstfelt og/eller uploade filer (maksimal fil-

størrelse er 10 MB). Hvis du ønsker at indsende høringssvar til mere end ét vandområde, kan 

du også gøre det. Tryk på knappen ”Nyt høringssvar”, og se evt. vejledning herunder i pkt. 2.4 

nedenfor. 

 

 

2.4 Sådan indsender du høringssvar til flere emner eller 
vandområder 

 
Du kan indsende høringssvar til flere emner og/eller kortobjekter (f.eks. vandområder, indsat-

ser, mv.) ved at trykke på knappen ”Nyt høringssvar” (se skærmbillede nedenfor). For hvert 

nyt høringssvar, skal du vælge, hvad det enkelte høringssvar handler om, vælge et kortobjekt 

(hvor det er aktuelt) og skrive dit høringssvar i tekstboksen.  
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Du kan gå frem og tilbage mellem dine delhøringssvar og foretage ændringer i den tilhørende 

tekst. Du skifter mellem dine delhøringssvar ved hjælp af pil-ikonerne øverst til højre (se 

skærmbillede nedenfor). Her kan du også se, hvor mange høringssvar du har skrevet. 

 
Du behøver kun at indtaste dine kontaktoplysninger én gang, også selvom du vælger at op-
rette flere høringssvar.  

 

 
 
 
 

2.5 Kvittering og offentliggørelse af høringssvar 
 

Efter dit høringssvar er afsendt, får du en kvittering på mail. Der sendes én kvittering per hø-

ringssvar, også selvom dit høringssvar vedrører flere vandområder.  

 

Kvitteringen er en vedhæftet pdf-fil med en opsummering af hvert afgivet høringssvar, hvoraf 

høringssvarsnummer og ændringsnummer fremgår. Når høringen er afsluttet, og Miljøministe-

riet har læst og taget stilling til alle indsendte høringssvar, offentliggøres et høringsnotat med 

resultatet af behandlingen. Desuden offentliggøres alle indsendte høringssvar på Miljøministe-

riets hjemmeside. 

 

Du kan anvende dit høringssvarsnummer og ændringsnummer fra kvitteringen til at finde sam-

menfatninger af dit høringssvar samt Miljøministeriets bemærkninger til dit høringssvar i hø-

ringsnotatet. 
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Bilag 1. Beskrivelse af 
emnevalg 

Hvis du er i tvivl om, hvilket indsendelsesemne dit høringssvar handler om, kan du i det føl-

gende læse en nærmere beskrivelse af de enkelte emnevalg. Beskrivelsen af, hvad titlen på 

de enkelte knapper dækker over, er anført i kursiv i tabellerne nedenfor for hvert af vandområ-

derne. 

 

 

Bilag 1.1 Type: Vandløb 
Høringssvar til specifikke vandområder, indsatser, spærringer, mv. for vandløb 

 
Type: Emne: Kort/Emne fortsat: 

Vandløb Karakterise-
ring: Karakteri-
sering af vand-
løb (udpegning 
af naturlige, kun-
stige og stærkt 
modificerede 
vandområder) 
samt typeindde-
ling (typologi), 
herunder blød-
bundsvandløb 

Naturlige, kunstige eller stærkt modificerede vandløb: Visning af 
vandløb, der er udpeget som naturlige, kunstige eller stærkt modifice-
rede.  
Typeinddeling og blødbundsvandløb: Visning af typeinddeling (typo-
logi) for vandløb, herunder blødbundsvandløb. 

Vandløb Påvirkning: På-
virkninger som 
vandløb er udsat 
for, som følge af 
menneskelige 
aktiviteter. Her-
under spærrin-
ger i vandløb, 
punktkilder, mv. 

Spærringer i vandløb: Visning af rør og spærringer der hindrer op- 
og/eller nedstrøms passage for fisk og smådyr i vandløb. 
Industrier: Visning af beliggenhed af særskilte udledninger fra industrier, 
afværgeanlæg m.m. og kølevandsudledninger (for nogle industrier kun 
angivet ved industriens placering). 
Spredt bebyggelse - Ukloakerede ejendomme: Visning af beliggenhed 
af ukloakerede ejendomme. 
Spredt bebyggelse - Renseklasseoplande: Visning af renseklasseopla-
nde. 
Renseanlæg: Visning af udledningspunktet for kommunale og private 
renseanlæg større end 30 PE i vandløb, søer eller kystvande.  
Regnbetingede udledninger: Visning af udledningspunktet for regnbe-
tingede udløb fra henholdsvis separatkloakerede eller fælleskloakerede 
områder i vandløb, søer eller kystvande. 
Ferskvandsdambrug: Visning af udledningspunktet for ferskvandsdam-
brug i vandløb, søer eller kystvande. 
Vandindvinding: Visning af gennemsnitlig vandindvinding (m3/år) på bo-
rings-niveau i perioden 2013-2018 jf. udtræk fra Jupiter-databasen. 
Øvrige påvirkninger: Visning af alle målsatte vandløb til afgivelse af hø-
ringssvar vedrørende øvrige påvirkninger på specifikke vandområder. 

Vandløb Tilstandsvurde-
ring: Tilstand i 
vandløb 

Smådyr (bentiske invertebrater): Visning af den økologiske tilstand el-
ler det økologiske potentiale for kvalitetselementet smådyr (bentiske in-
vertebrater) i vandløb. 
Fisk: Visning af den økologiske tilstand eller det økologiske potentiale for 
kvalitetselementet fisk i vandløb. 
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Planter (makrofytter): Visning af den økologiske tilstand eller det økolo-
giske potentiale for kvalitetselementet planter (makrofytter) i vandløb. 
Alger (fytobenthos): Visning af den økologiske tilstand eller det økologi-
ske potentiale for kvalitetselementet alger (fytobentos) i vandløb. 
Samlet økologisk tilstand eller potentiale: Visning af den samlede 
økologiske tilstand eller det samlede økologiske potentiale i vandløb. Til-
standen et i givent vandområde dækker over tilstanden for flere kvalitets-
elementer. Det kvalitetselement, der har den dårligste tilstand er udslags-
givende for den samlede tilstand (one out - all out). 
Nationalt specifikke stoffer: Visning af vandløb med god, ikke god eller 
ukendt økologisk tilstand eller potentiale vurderet på baggrund af de mil-
jøfarlige forurenende stoffer (MFS). Den økologiske tilstand vurderes for 
stoffer, for hvilke der fastsat nationale miljøkvalitetskrav. 
Kemisk tilstand: Visning af vandløb med god, ikke god eller ukendt til-
stand. Den kemiske tilstand vurderes for stoffer optaget på EU's liste over 
prioriterede stoffer. 

Vandløb Indsatser: Ind-
satser til forbed-
ring af de fysi-
ske forhold i 
vandløb samt 
krav om forbed-
ret rensning på 
ejendomme i 
spredt bebyg-
gelse (ukloake-
rede ejen-
domme) og ind-
satser overfor 
regnbetingede 
udløb 

Fjernelse af fysiske spærringer: Visning af vandløb med indsatsen 
"fjernelse af fysiske spærringer". 
Åbning af rørlagte strækninger: Visning af vandløb med indsatsen "åb-
ning af rørlagte strækninger". 
Sandfang: Visning af vandløb med indsatsen "etablering af sandfang". 
Restaurering af ådale: Visning af vandløb med indsatsen " restaurering 
af ådale". 
Genslyngning: Visning af vandløb med indsatsen "genslyngning".  
Okkeranlæg: Visning af vandløb med indsatsen "etablering af okkeran-
læg". 
Mindre strækningsbaserede restaureringer: Visning af vandløb med 
indsatsen "mindre strækningsbaserede restaureringer".  
Regnbetinget udledning fra overløb: Visning af vandløbsstrækninger, 
for hvilke der skal ske en indsats over for regnbetingede udledninger fra 
overløb, samt udløbenes anslåede placering. 
Ukloakerede ejendomme: Visning af områder med renseklasser "rense-
klasseoplande", hvor der er krav om forbedret rensning på ejendomme i 
spredt bebyggelse. 

Vandløb Miljømål: Miljø-
mål og undtagel-
ser for vandløb 

Samlet økologisk tilstand eller potentiale: Visning af miljømål for vand-
løbenes samlede økologiske tilstand eller potentiale. 
Kemisk tilstand: Visning af miljømål for den kemisk tilstand for vandløb. 

Vandløb Afgrænsning: 
Placering af 
målsatte vand-
løb og deres 
inddeling i vand-
områder 

Vandområdernes afgrænsning: Visning af placering og udstrækning af 
alle målsatte vandløb. 

 

 

 

 

 

Bilag 1.2 Type: Søer 
Høringssvar til specifikke vandområder, indsatser, mv. for søer 

 

Type: Emne: Kort/Emne fortsat: 

Søer Karakterise-

ring: Karakteri-

sering af søer 

(udpegning af 

Naturlige, kunstige eller stærkt modificerede søer: Visning af 

søer, der karakteriseres som naturlige, kunstige eller stærkt modifice-

rede. 

Typeinddeling: Visning af typeinddeling (typologi) for søer. 
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naturlige, kun-

stige og stærkt 

modificerede 

vandområder) 

samt typeindde-

ling (typologi) 

Søer Påvirkning: På-

virkninger som 

søer er udsat 

for, som følge af 

menneskelige 

aktiviteter 

Industrier: Visning af beliggenhed af særskilte udledninger fra indu-

strier, afværgeanlæg m.m. og kølevandsudledninger (for nogle indu-

strier kun angivet ved industriens placering). 

Spredt bebyggelse - Ukloakerede ejendomme: Visning af beliggen-

hed af ukloakerede ejendomme. 

Spredt bebyggelse - Renseklasseoplande: Visning af renseklasse-

oplande. 

Renseanlæg: Visning af udledningspunktet for kommunale og private 

renseanlæg større end 30 PE i vandløb, søer eller kystvande. 

Regnbetingede udledninger: Visning af udledningspunktet for regn-

betingede udløb fra henholdsvis separatkloakerede eller fælleskloake-

rede områder i vandløb, søer eller kystvande. 

Ferskvandsdambrug: Visning af udledningspunktet for ferskvands-

dambrug i vandløb, søer eller kystvande. 

Vandindvinding: Visning af gennemsnitlig vandindvinding (m3/år) på 

borings-niveau i perioden 2013-2018 jf. udtræk fra Jupiter-databasen. 

Øvrige påvirkninger: Visning af alle målsatte søer til afgivelse af hø-

ringssvar vedrørende øvrige påvirkninger på specifikke vandområder. 

Søer Tilstandsvurde-

ring: Tilstand i 

søer 

Planteplankton (fytoplankton): Visning af den økologiske tilstand el-

ler det økologiske potentiale for kvalitetselementet planteplankton (fy-

toplankton) i søer. 

Planter (makrofytter): Visning af den økologiske tilstand eller det 

økologiske potentiale for kvalitetselementet planter (makrofytter) i 

søer. 

Fisk: Visning af den økologiske tilstand eller det økologiske potentiale 

for kvalitetselementet fisk i søer. 

Anden akvatisk flora (planter + fytobenthos): Visning af den økolo-

giske tilstand eller det økologiske potentiale for kvalitetselementerne 

anden akvatisk flora (planter + fytobenthos) i søer. 

Bunddyr (bentiske invertebrater): Visning af den økologiske tilstand 

eller det økologiske potentiale for kvalitetselementet bunddyr (benti-

ske invertebrater) i søer. 

Kvælstofindhold: Visning af den økologiske tilstand eller det økologi-

ske potentiale for kvalitetselementet kvælstofindhold forhold i søer. 

Fosforindhold: Visning af den økologiske tilstand eller det økologiske 

potentiale for kvalitetselementet fosforindhold i søer.  

Iltmætning: Visning af den økologiske tilstand eller det økologiske 

potentiale for kvalitetselementet iltmætning i søer.  

Vandets klarhed: Visning af den økologiske tilstand eller det økologi-

ske potentiale for kvalitetselementet vandets klarhed i søer. 

Samlet økologisk tilstand eller potentiale: Visning af den samlede 

økologiske tilstand eller det samlede økologiske potentiale i søer. Til-

standen i givent vandområde dækker over tilstanden for flere kvali-

tetselementer. Det kvalitetselement, der har den dårligste tilstand er 

udslagsgivende for den samlede tilstand (one out - all out). 
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Nationalt specifikke stoffer: Visning af søer med god, ikke god eller 

ukendt økologisk tilstand vurderet på baggrund af de miljøfarlige foru-

renende stoffer (MFS). Den økologiske tilstand vurderes for stoffer, for 

hvilke der fastsat nationale miljøkvalitetskrav. 

Kemisk tilstand: Visning af søer med god, ikke god eller ukendt til-

stand. Den kemiske tilstand vurderes for stoffer optaget på EU's liste 

over prioriterede stoffer. 

Søer Indsatser: Ind-

satser i søer 

Sørestaurering: Visning af tildeling af indsatsen "Sørestaurering" for 

søer. 

Regnbetinget udledning fra overløb: Visning af søer, for hvilke der 

skal ske en indsats over for regnbetingede udledninger fra overløb, 

samt udløbenes anslåede placering. 

Ukloakerede ejendomme: Visning af områder med renseklasser 

"renseklasseoplande", hvor der er krav om forbedret rensning på 

ejendomme i spredt bebyggelse. 

Søer Miljømål: Miljø-

mål og undtagel-

ser for søer 

Samlet økologisk tilstand eller potentiale: Visning af miljømål for 

den økologiske tilstand eller det samlede økologiske potentiale for 

søer. 

Kemisk tilstand: Visning af miljømål for den kemiske tilstand for 

søer. 

Undtagelse. Fristforlængelse - Naturlige forhold. Økologiske pa-

rameter: Visning af tildeling af undtagelsen "Fristforlængelse - Natur-

lige forhold" for søer. 

Undtagelse. Mindre strengt miljømål - Uforholdsmæssigt store 

omkostninger. Økologiske parameter: Visning af tildeling af undta-

gelsen "Mindre strengt miljømål - Uforholdsmæssigt store omkostnin-

ger" for søer. 

Søer Afgrænsning: 

Placering og af-

grænsning af 

målsatte søer 

Vandområdernes afgrænsning: Visning af placering og afgrænsning 

af de målsatte søer. 

 

 

 

Bilag 1.3 Type: Kystvande 
Høringssvar til specifikke vandområder, indsatser, mv. for mediet kystvande 

 

Type: Emne: Kort/Emne fortsat: 

Kystvande Karakterisering: 

Karakterisering af 

kystvande (udpeg-

ning af naturlige, 

kunstige og stærkt 

modificerede 

vandområder) 

samt typeindde-

ling (typologi) 

Naturlige, kunstige eller stærkt modificerede kystvande: Visning 

af kystvande, der karakteriseres som naturlige, kunstige eller stærkt 

modificerede. 

Typeinddeling: Visning af typeinddeling (typologi) for kystvande. 

Kystvande Påvirkning: På-

virkninger som 

kystvande er ud-

sat for, som følge 

af menneskelige 

aktiviteter 

Næringsstoffer: Visning af alle målsatte kystvande til afgivelse af 

høringssvar vedrørende næringsstofpåvirkninger på specifikke 

vandområder. 

Andre påvirkninger end næringsstoffer: Visning af alle målsatte 

kystvande til afgivelse af høringssvar vedrørende andre påvirkninger 

end næringsstoffer på specifikke vandområder. 
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Kystvande Tilstandsvurde-

ring: Tilstand i 

kystvande 

Samlet økologisk tilstand eller potentiale: Visning af den sam-

lede økologiske tilstand eller det samlede økologiske potentiale i 

kystvande. Tilstanden i givent vandområde dækker over tilstanden 

for flere kvalitetselementer. Det kvalitetselement, der har den dårlig-

ste tilstand er udslagsgivende for den samlede tilstand (one out - all 

out). 

Fytoplankton (klorofyl): Visning af den økologiske tilstand eller det 

økologiske potentiale for kvalitetselementet fytoplankton (klorofyl) i 

kystvande. 

Rodfæstede bundplanter (eks. ålegræs og vandaks): Visning af 

den økologiske tilstand eller det økologiske potentiale for kvalitets-

elementet rodfæstede bundplanter (eks. ålegræs og vandaks) i kyst-

vande. 

Bunddyr (bentiske invertebrater): Visning af den økologiske til-

stand eller det økologiske potentiale for kvalitetselementet bunddyr 

(bentiske invertebrater) i kystvande. 

Iltforhold: Visning af den økologiske tilstand eller det økologiske 

potentiale for det understøttende kvalitetselementet iltforhold i kyst-

vande. 

Vandets klarhed. Støtteparameter: Visning af den økologiske til-

stand eller det økologiske potentiale for det understøttende kvalitets-

elementet vandets klarhed i kystvande. 

Nationalt specifikke stoffer: Visning af kystvande med god, ikke 

god eller ukendt økologisk tilstand eller potentiale vurderet på bag-

grund af de miljøfarlige forurenende stoffer (MFS). Den økologiske 

tilstand vurderes for stoffer, for hvilke der fastsat nationale miljøkva-

litetskrav. 

Kemisk tilstand: Visning af kystvande med god, ikke god eller 

ukendt tilstand. Den kemiske tilstand vurderes for stoffer optaget på 

EU's liste over prioriterede stoffer. 

Kystvande Indsatser: Indsat-

ser i kystvande 

CAP effekter samlet: Visning af den samlede forventede kvælstof-

effekt af relevante miljø- og marknaturtiltag i CAP, fordelt på 

kystvandoplande. 

Vådområder. Kollektiv indsats: Visning af de konkrete kvælstof-

indsatser i den kollektive indsats ved etablering af vådområder, for-

delt på kystvandoplande. 

Minivådområder. Kollektiv indsats: Visning af de konkrete kvæl-

stofindsatser i den kollektive indsats ved etablering af minivådområ-

der, fordelt på kystvandoplande. 

Skovrejsning. Kollektiv indsats: Visning af den forventede effekt 

af af privat skovrejsning i den kollektive indsats, fordelt på kystvand-

oplande. 

CAP-lavbund. Kollektiv indsats: Visning af de konkrete kvælstof-

indsatser i den kollektive indsats ved gennemførelse af lavbunds-

projekter, fordelt på kystvandoplande. 

Klima-lavbund: Visning af den forventede effekt af klima-lavbunds-

projekter, fordelt på kystvandoplande. 

Skovrejsning: Visning af den forventede effekt af af privat skovrejs-

ning i den kollektive indsats, fordelt på kystvandoplande. 

Ekstensivering: Visning af den forventede effekt af ekstensivering, 

fordelt på kystvandoplande. 

Regulering i 2027 og mulig supplerende kollektiv indsats: Vis-

ning af dels målrettet regulering, hvor det teknisk er lagt til grund, at 

den fortsætter med en indsats på 3.500 tons N/år til og med 2025, 
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og dels en forventet yderligere indsats efter 2025 på 3.000 t N/år. 

Sidstnævnte skal leveres med regulering eller tilsvarende kollektiv 

indsats. 

Kystvande Miljømål: Miljø-

mål og undtagel-

ser for kystvande 

Samlet økologisk tilstand eller potentiale: Visning af miljømålet 

for den økologiske tilstand eller det økologiske potentiale for kyst-

vande. 

Kemisk tilstand: Visning af miljømålet for den kemiske tilstand for 

kystvande. 

Undtagelse. Fristforlængelse - Naturlige forhold. Økologiske 

parameter: Visning af tildeling af undtagelsen "Fristforlængelse – 

Naturlige forhold" for kystvande. 

Kystvande Afgrænsning: 

Placering og af-

grænsning af mål-

satte kystvande 

Vandområdernes afgrænsning: Visning af placering og afgræns-

ning af de målsatte kystvande. 

 

 

 

Bilag 1.4 Type: Grundvand (Terrænnært, regionalt og dybt) 
Høringssvar til konkrete vandområder, indsatser, mv. for mediet grundvand 

 

Type: Emne: Kort/Emne fortsat: 

Grundvand 

(terrænnært, 

regionalt og 

dybt) 

Karakterisering: 

Grundvandsfore-

komsters typeindde-

ling (typologi) 

Typeinddeling terrænnært grundvand: Visning af de terræn-

nære grundvandsforekomster. 

Typeinddeling regionalt grundvand: Visning af de regionale 

grundvandsforekomster. 

Typeinddeling dybt grundvand: Visning af de dybe grundvands-

forekomster. 

 

Grundvand 

(terrænnært, 

regionalt og 

dybt) 

Påvirkning: Påvirk-

ninger som grund-

vandsforekomster 

er udsat for, som 

følge af menneske-

lige aktiviteter 

Regionernes screenede jordforureninger: Visning af placerin-

gen af de lokaliteter, som på baggrund af regionernes indledende 

screening er udpeget til potentielt at kunne udgøre en risiko for 

målsatte vandområder. 

Industrier: Visning af beliggenhed af særskilte udledninger fra in-

dustrier, afværgeanlæg mm. og kølevandsudledninger (for nogle 

industrier kun angivet ved industriens placering). 

Spredt bebyggelse - Ukloakerede ejendomme: Visning af belig-

genhed af ukloakerede ejendomme. 

Spredt bebyggelse - Renseklasseoplande: Visning af rense-

klasseoplande. 

Vandindvinding: Visning af gennemsnitlig vandindvinding (m3/år) 

på boringsniveau i perioden 2013-2018 jf. udtræk fra Jupiter-data-

basen. 

Øvrige påvirkninger: Visning af grundvandsforekomster til afgi-

velse af høringssvar vedrørende øvrige påvirkninger på specifikke 

forekomster 

Grundvand 

(terrænnært, 

regionalt og 

dybt) 

Tilstandsvurde-

ring: Kvantitativ og 

kemisk tilstand, 

samt trends for 

grundvandsfore-

komster 

Samlet. Kemisk tilstand og trends. Terrænnære grundvands-

forekomster: Visning af den samlede kemiske tilstand for de ter-

rænnære grundvandsforekomster. 

Samlet. Væsentlig opadgående trend: Visning af væsentlig op-

adgående trend - disse fremgår for forskellige stoffer og stofgrup-

per ved brug af info-knappen på prikkerne på kortet.  
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Samlet. Vending af væsentlig opadgående trend: Visning af 

vending af væsentlig opadgående trend - disse fremgår for for-

skellige stoffer og stofgrupper ved brug af info-knappen på prik-

kerne på kortet. 

Kvantitativ tilstand for terrænnære grundvandsforekomster: 

Visning af den kvantitative tilstand for de terrænnære grundvands-

forekomster. 

Samlet. Kemisk tilstand og trends. Regionale grundvandsfo-

rekomster: Visning af den samlede kemiske tilstand for de regio-

nale grundvandsforekomster. 

Samlet. Væsentlig opadgående trend: Visning af væsentlig op-

adgående trend - disse fremgår for forskellige stoffer og stofgrup-

per ved brug af info-knappen på prikkerne på kortet. 

Samlet. Vending af væsentlig opadgående trend: Visning af 

vending af væsentlig opadgående trend - disse fremgår for for-

skellige stoffer og stofgrupper ved brug af info-knappen på prik-

kerne på kortet. 

Kvantitativ tilstand for regionale grundvandsforekomster: Vis-

ning af den kvantitative tilstand for de regionale grundvandsfore-

komster. 

Samlet. Kemisk tilstand og trends. Dybe grundvandsforekom-

ster: Visning af den samlede kemiske tilstand for de dybe grund-

vandforekomster. 

Samlet. Væsentlig opadgående trend: Visning af væsentlig op-

adgående trend - disse fremgår for forskellige stoffer og stofgrup-

per ved brug af info-knappen på prikkerne på kortet. 

Samlet. Vending af væsentlig opadgående trend: Visning af 

vending af væsentlig opadgående trend - disse fremgår for for-

skellige stoffer og stofgrupper ved brug af info-knappen på prik-

kerne på kortet. 

Kvantitativ tilstand for dybe grundvandsforekomster: Visning 

af den kvantitative tilstand for de dybe grundvandsforekomster. 

Grundvand 

(terrænnært, 

regionalt og 

dybt) 

Miljømål: Miljømål 

og undtagelser for 

grundvand 

Kemisk tilstand for terrænnære grundvandsforekomster: Vis-

ning af det foreløbige miljømål for den kemiske tilstand for de ter-

rænnære grundvandsforekomster. 

Kvantitativ tilstand for terrænnære grundvandsforekomster: 

Visning af det foreløbige miljømål for den kvantitative tilstand for 

de terrænnære grundvandsforekomster. 

Undtagelse. Fristforlængelse - Naturlige forhold. Kemiske pa-

rameter: Visning af terrænnære grundvandsforekomster med 

undtagelsen "Fristforlængelse – Naturlige forhold" for overskri-

delse af et eller flere kemiske parametre. 

Undtagelse. Mindre strengt miljømål - Tekniske årsager. Ke-

miske parameter: Visning af terrænnære grundvandsforekomster 

med undtagelsen "Mindre strengt miljømål –Tekniske årsager". 

Undtagelsen giver et mindre strengt miljømål end god kemisk til-

stand i perioden 2021-2027, hvor en eksisterende overskridelse af 

miljøkvalitetskrav for visse stoffer accepteres. 

Kemisk tilstand for regionale grundvandsforekomster: Visning 

af det foreløbige miljømål for den kemiske tilstand for de regionale 

grundvandsforekomster. 

Kvantitativ tilstand for regionale grundvandsforekomster: Vis-

ning af det foreløbige miljømål for den kvantitative tilstand for de 

regionale grundvandsforekomster. 
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Undtagelse. Fristforlængelse - Naturlige forhold. Kemiske pa-

rameter: Visning af regionale grundvandsforekomster med undta-

gelsen "Fristforlængelse – Naturlige forhold" for overskridelse af et 

eller flere kemiske parametre. 

Undtagelse. Mindre strengt miljømål - Tekniske årsager. Ke-

miske parameter: Visning af regionale grundvandsforekomster 

med undtagelsen "Mindre strengt miljømål –Tekniske årsager". 

Undtagelsen giver et mindre strengt miljømål end god kemisk til-

stand i perioden 2021-2027, hvor en eksisterende overskridelse af 

miljøkvalitetskrav for visse stoffer accepteres. 

Kemisk tilstand for dybe grundvandsforekomster: Visning af 

det foreløbige miljømål for den kemiske tilstand for de dybe grund-

vandsforekomster. 

Kvantitativ tilstand for dybe grundvandsforekomster: Visning 

af det foreløbige miljømål for den kvantitative tilstand for de dybe 

grundvandsforekomster. 

Undtagelse. Fristforlængelse - Naturlige forhold. Kemiske pa-

rameter: Visning af dybe grundvandsforekomster med undtagel-

sen "Fristforlængelse – Naturlige forhold" for overskridelse af et el-

ler flere kemiske parametre. 

Undtagelse. Mindre strengt miljømål - Tekniske årsager. Ke-

miske parameter: Visning af dybe grundvandsforekomster med 

undtagelsen "Mindre strengt miljømål –Tekniske årsager". Undta-

gelsen giver et mindre strengt miljømål end god kemisk tilstand i 

perioden 2021-2027, hvor en eksisterende overskridelse af miljø-

kvalitetskrav for visse stoffer accepteres. 

Grundvand 

(terrænnært, 

regionalt og 

dybt) 

Afgrænsning: Be-

liggenhed og af-

grænsningen af 

grundvandsfore-

komster 

Terrænnære grundvandsforekomster: Visning af beliggenhed 

og afgrænsningen af de terrænnære grundvandsforekomster. 

Regionale grundvandsforekomster: Visning af beliggenhed og 

afgrænsningen af de regionale grundvandsforekomster. 

Dybe grundvandsforekomster: Visning af beliggenhed og af-

grænsningen af de dybe grundvandsforekomster. 

 

 

Bilag 1.5 Type: Generelt til høringsmaterialet 
Overordnede bemærkninger til høringsmaterialet, som ikke omhandler speci-

fikke vandområder, indsatser mv. Herunder overordnede bemærkninger til vand-

løb, søer, kystvande og grundvand samt spildevand og miljøfarlige forurenende 

stoffer (MFS)  

 

Type: Emne: Kort/Emne fortsat: 

Generelt til 

høringsmate-

rialet 

Generelt vandløb: 

Overordnede be-

mærkninger til 

vandløb, herunder 

overordnede be-

mærkninger til f.eks. 

påvirkning, til-

standsvurdering og 

indsatser i vandløb 

Generelt karakterisering af vandløb: Uden kort. Vælges hvis dit 

høringssvar handler om karakterisering af vandløb (udpegning af 

naturlige, kunstige og stærkt modificerede vandområder) eller ty-

peinddeling (typologi) herunder blødbundsvandløb. 

Generelt påvirkning af vandløb: Uden kort. Vælges hvis dit hø-

ringssvar handler om påvirkninger af vandløb. 

Generelt tilstandsvurdering i vandløb: Uden kort. Vælges hvis 

dit høringssvar handler om tilstand i vandløb. 

Generelt overvågning i vandløb: Uden kort. Vælges hvis dit hø-

ringssvar handler om overvågning i vandløb. 

Generelt indsatser i vandløb: Uden kort. Vælges hvis dit hø-

ringssvar handler om indsatser i vandløb. 



 

 20   Miljøministeriet / Vejledning til høringsblanket – forslag til vandområdeplanerne 2021-2027  

Generelt miljømål og brug af undtagelser i vandløb: Uden kort. 

Vælges hvis dit høringssvar handler om miljømål og brug af undta-

gelser for vandløb. 

Generelt afgrænsning af vandløb: Uden kort. Vælges hvis dit 

høringssvar handler om afgrænsning af vandløb. 

Generelt til 

høringsmate-

rialet 

Generelt søer: 

Overordnede be-

mærkninger til søer, 

herunder overord-

nede bemærkninger 

til f.eks. påvirkning, 

tilstandsvurdering 

og indsatser i søer 

Generelt karakterisering af søer: Uden kort. Vælges hvis dit hø-

ringssvar handler om karakterisering af søer (udpegning af natur-

lige, kunstige og stærkt modificerede vandområder) eller typeind-

deling (typologi). 

Generelt påvirkning af søer: Uden kort. Vælges hvis dit hørings-

svar handler om påvirkninger af søer. 

Generelt tilstandsvurdering i søer: Uden kort. Vælges hvis dit 

høringssvar handler om tilstand i søer. 

Generelt overvågning i søer: Uden kort. Vælges hvis dit hørings-

svar handler om overvågning i søer. 

Generelt indsatser i søer: Uden kort. Vælges hvis dit hørings-

svar handler om indsatser i søer. 

Generelt miljømål og brug af undtagelser i søer: Uden kort. 

Vælges hvis dit høringssvar handler om miljømål og brug af undta-

gelser for søer. 

Generelt afgrænsning af søer: Uden kort. Vælges hvis dit hø-

ringssvar handler om afgrænsning af søer. 

Generelt til 

høringsmate-

rialet 

Generelt kyst-

vande: Overord-

nede bemærkninger 

til kystvande, herun-

der overordnede 

bemærkninger til 

f.eks. påvirkning, til-

standsvurdering og 

indsatser i kyst-

vande 

Generelt karakterisering af kystvande: Uden kort. Vælges hvis 

dit høringssvar handler om karakterisering af kystvande (udpeg-

ning af naturlige, kunstige og stærkt modificerede vandområder) 

eller typeinddeling (typologi). 

Generelt påvirkning af kystvande: Uden kort. Vælges hvis dit 

høringssvar handler om påvirkninger af kystvande. 

Generelt tilstandsvurdering i kystvande: Uden kort. Vælges 

hvis dit høringssvar handler om tilstand i kystvande. 

Generelt overvågning i kystvande: Uden kort. Vælges hvis dit 

høringssvar handler om overvågning i kystvande. 

Generelt indsatser i kystvande: Uden kort. Vælges hvis dit hø-

ringssvar handler om indsatser i kystvande. 

Generelt miljømål og brug af undtagelser i kystvande: Uden 

kort. Vælges hvis dit høringssvar handler om miljømål og brug af 

undtagelser for kystvande. 

Generelt afgrænsning af kystvande: Uden kort. Vælges hvis dit 

høringssvar handler om afgrænsning af kystvande. . . . . . 

Generelt til 

høringsmate-

rialet 

Generelt grund-

vand: Overordnede 

bemærkninger til 

grundvandsfore-

komster, herunder 

overordnede be-

mærkninger til f.eks. 

påvirkning, til-

standsvurdering og 

undtagelser 

Generelt karakterisering af grundvand: Uden kort. Vælges hvis 

dit høringssvar handler om typeinddelingen (typologien) af grund-

vandsforekomster. 

Generelt påvirkning af grundvand: Uden kort. Vælges hvis dit 

høringssvar handler om påvirkninger af grundvandsforekomster. 

Generelt tilstandsvurdering i grundvand: Uden kort. Vælges 

hvis dit høringssvar handler om kvantitativ eller kemisk tilstand, 

samt trends for grundvandsforekomster. 

Generelt overvågning i grundvand: Uden kort. Vælges hvis dit 

høringssvar handler om overvågning i grundvandsforekomster. 

Generelt miljømål og brug af undtagelser i grundvand: Uden 

kort. Vælges hvis dit høringssvar handler om miljømål og brug af 

undtagelser for grundvandsforekomster. 
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Generelt afgrænsning af grundvand: Uden kort. Vælges hvis dit 

høringssvar handler om afgrænsning af grundvandsforekomster. 

Generelt til 

høringsmate-

rialet 

Generelt spilde-

vand: Overordnede 

bemærkninger til 

spildevand, herun-

der overordnede 

bemærkninger til 

f.eks. spildevands-

udledninger og ren-

seanlæg 

Generelt spildevand: Uden kort. Vælges hvis dit høringssvar 

handler om spildevandspåvirkning af vandkvaliteten fra punktkil-

der. 

Generelt regnbetingede udledninger: Uden kort. Vælges hvis dit 

høringssvar handler om spildevandsudledninger til vandområder 

fra regnbetingede udledninger. 

Generelt ukloakerede ejendomme i spredt bebyggelse: Uden 

kort. Vælges hvis dit høringssvar handler om spildevandsudlednin-

ger fra ukloakerede ejendomme i det åbne land. 

Generelt renseanlæg: Uden kort. Vælges hvis dit høringssvar 

handler om spildevandsudledninger fra renseanlæg. 

Generelt til 

høringsmate-

rialet 

Generelt miljøfar-

lige forurenende 

stoffer (MFS): 

Overordnede be-

mærkninger til mil-

jøfarlige forure-

nende stoffer (MFS) 

Generelt miljøfarlige forurenende stoffer (MFS): Uden kort. 

Vælges hvis dit høringssvar handler om stofpåvirkninger af vand-

kvaliteten fra miljøfarlige forurenende stoffer. 

Generelt til 

høringsmate-

rialet 

Generelt til hø-

ringsmateriale: 

Overordnede be-

mærkninger til hø-

ringsmaterialet, her-

under overordnede 

bemærkninger til 

f.eks. økonomi, hø-

ringsprocessen, be-

kendtgørelser, mil-

jøvurderingen af 

planforslagene 

Generelt til økonomi: Uden kort. Vælges hvis dit høringssvar 

handler om økonomiske forhold vedrørende planforslagene. 

Generelt til juridisk grundlag: Uden kort. Vælges hvis dit hø-

ringssvar handler om det juridiske grundlag for planforslagene. 

Generelt til fagligt grundlag: Uden kort. Vælges hvis dit hørings-

svar handler om det faglige grundlag for planforslagene generelt, 

f.eks. kortgrundlag, modelværktøjer eller metodevalg. 

Generelt til høringsproces: Uden kort. Vælges hvis dit hørings-

svar handler om høringsproces for planforslagene. 

Generelt til miljøvurdering: Uden kort. Vælges hvis dit hørings-

svar handler om miljøvurderingen af planforslagene. 

Generelt til bekendtgørelser om miljømål og indsatsprogram: 

Uden kort. Vælges hvis dit høringssvar handler om bekendtgørel-

ser om miljømål og indsatsprogram. 

Generelt til høringsmateriale: Uden kort. Vælges hvis dit hø-

ringssvar handler om et generelt emne, der ikke er dækket af valg-

mulighederne i temavælgeren. 
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