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Vand og Hav 

J.nr. 2018-1740   

Den 27. november 2018 

 

Offentlig høring 

   

  

 

Udkast til ændring af bilag til bekendtgørelse om 
indsatsprogrammer for vandområdedistrikter og bilag til 
bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og 
grundvandsforekomster. 
 

Vedlagt fremsendes udkast til ændringer af bilag 1-4 til bekendtgørelse nr. 1521 af 

15. december 2017 om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter og 

bekendtgørelse nr. 1522 af 15. december 2017 om miljømål for 

overfladevandområder og grundvandsforekomster, jf. vedlagte bilag A og B. 

 

Ændringerne udmønter dele af aftalen om Fødevare- og landbrugspakken af 15. 

december 2015. Ændringerne omfatter hovedsageligt en kvalificeret afgrænsning 

af hvilke vandløbsvandområder med et opland mindre end 10 km2, der vil indgå 

med et konkret miljømål i vandområdeplanerne. Hvor et miljømål har dannet 

grundlag for fastlæggelse af en supplerende indsats i vandområdeplanerne 2015-

2021 konsekvensrettes bekendtgørelse om indsatsprogrammer mv. sådan at den 

konkrete indsats udgår. 

 

Den ændrede afgrænsning er udarbejdet på baggrund af fastlagte kriterier og 

under inddragelse af indberetninger fra kommuner og vandråd, jf. bekendtgørelse 

nr. 217 om vandråd, vandråds samarbejde med kommunalbestyrelser og 

samarbejde mellem kommunalbestyrelser i et hovedvandopland om afgrænsning 

af vandløb og udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandløb. Vandrådene 

har hertil frivilligt haft mulighed for at kommentere på indsatser videreført fra 

vandplanerne 2009-2015.  

 

Konkrete miljømål for vandområder, der udgår af afgrænsningen, er angivet med 

rød skrift og gennemstregning i vedlagte bilag B, mens supplerende indsatser, der 

udgår af indsatsprogrammet tilsvarende er angivet med rød skrift og 

gennemstregning i bilag A.   

 

Miljøstyrelsen har konstateret, at der i den i december 2017 udstedte 

miljømålsbekendtgørelse mangler 111 vandområder i vandløb (ud af i alt ca. 7.800 

vandløbsvandområder). De manglende vandområder har ikke haft betydning for 

kortvisning af vandområdeplanerne, og har derfor også fremgået af IT-værktøjet 

for vandrådsarbejdet. De tilføjede vandområder er angivet med grøn skrift i 

vedlagte bilag B i det omfang de ikke udgår som følge af den kvalificerede 
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afgrænsning. Endvidere er en indsats, der er flyttet fra tabel 1 til tabel 5 i bilag B, 

angivet med grøn skrift i begge tabeller. 

 

Ændringer af bekendtgørelserne vil efter høringen blive indarbejdet i nye 

hovedbekendtgørelser om hhv. indsatsprogrammer mv. og miljømål mv. 

 

Bemærkninger til ændringerne kan afgives via høringsværktøjet, som er 

tilgængeligt her. Bemærkninger skal være Miljø- og Fødevareministeriet i hænde 

senest 25. januar 2019. 

 

Spørgsmål vedrørende høringen kan rettes til Miljø- og Fødevareministeriet på 

telefon 20 62 41 35 i tidsrummet kl. 9-11 på hverdage. Du kan finde yderligere 

oplysninger om høringen her. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Peter Østergård Have  

Kontorchef 
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