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Kommissorium for ’Faglig Referencegruppe for vandplanlægning’ 

 

Baggrund 
Faglig Referencegruppe for vandplanlægning blev etableret for at sikre, at processen for 

forberedelsen af vandområdeplanerne for tredje planperiode blev tilrettelagt bedst muligt. 

Frem mod genbesøget af vandområdeplanerne for tredje planperiode i 2023/2024 vil Faglig 

Referencegruppe ligeledes spille en vigtig rolle. En forudsætning for det er at inddrage alle, 

der har relevant viden, løbende i processen. De bedste løsninger skabes i samarbejde. 

 

Den Faglige Referencegruppe 

Med det formål at styrke inddragelsen af relevant viden yderligere i forberedelsen af de næste 

vandområdeplaner, nedsættes en faglig referencegruppe.  

 

Den Faglige Referencegruppe skal fungere som et fagligt supplement til de fora, som allerede 

er nedsat bl.a. Blåt Fremdriftsforum. 

 

Referencegruppen kan rådgive i faglige spørgsmål af relevans for vandområdeplanerne på et 

tidligt stadium, og inden linjen på disse områder fastlægges politisk. Prioriterede projekter vil 

i udgangspunktet blive præsenteret i Faglig Referencegruppe, når de opstartes, undervejs med 

en opdatering på status, samt når foreløbige hovedresultater foreligger. Medlemmerne af 

Faglig Referencegruppe kan løbende komme med ønsker til, hvilke faglige projekter de 

ønsker præsenteret.  

 

Den Faglige Referencegruppe kan: 

 

 Følge Miljøstyrelsens arbejde med forberedelse af det faglige grundlag for 3. 

generations vandområdeplaner samt genbesøget af planerne i 2023/2024 

 

 Afgive bemærkninger til Miljøstyrelsens faglige projekter i planprocessen med 

angivelse af metoder, vejledninger, retningslinjer m.v. 

 

Miljøministeren kan bede Den Faglige Referencegruppe drøfte særlige problemstillinger, 

ligesom deltagerne kan foreslå emner drøftet. 

 

Den Faglige Referencegruppe aftaler møder efter behov, dog holdes minimum 2 møder årligt. 

Faglige spørgsmål kan også sendes til gruppen i skriftlig høring. 

 

Forperson for gruppen er vicedirektør i Miljøstyrelsen Isabelle Navarro Vinten. Møderne 

afholdes i tæt samarbejdet med Miljøministeriets departement.  

 

Dagsordener og referater fra møderne offentliggøres løbende på Miljøstyrelsens hjemmeside. 

De faglige projekter i vandplanlægningen præsenteres på hjemmesiden 

www.mst.dk/vandplanprojekter.  

 

http://www.mst.dk/vandplanprojekter
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Deltagere i gruppen er relevante repræsentanter for forskningsinstitutioner, rådgivende 

konsulentfirmaer og interesseorganisationer, der som udgangspunkt hver deltager med én 

repræsentant, der arbejder særligt med vandplanlægningen. 
 


