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Dagsorden 
• Introduktion til “forældre og børn” 

• Kommunale vandhandleplaner; “den første fødtes afkom” 

• Vandområdeplaner; “rammer for barn nr. 2” 

• Overordnede karakteristik 

• Relation til vandforsynings- og spildevandsplan 
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Introduktion 
 
 

 

 
Forældrene og ruge-forældre 

• Europa Parlamentet: Ambitiøse, blomsten og bien 

• Folketinget: I tvivl om graviditetsperioden 

Første barn – vandplan 

Graviditetsperioden; Kommunalreform 

• Graviditetsperioden; Laaang, påtale fra EU kommissionen 

• Forventer desværre en tidlig død 

Andet barn – vandområdeplan 

• Graviditetsperioden er kort 

• Uvist hvad det måtte betyde for fødslen i december 2015 
og barnet 

Introduktion 

 • Aktuelt parallelt forløb: 

• Miljølov  1. planperiode: Vandplaner (23 stk) følges op af et aktuelt 

arbejde med de kommunale handleplaner incl. indsatsprogrammer og 

høringer på 8 uger 

• Lov om vandplanlægning (VPL) 2. planperiode: Vandområdeplaner (4 

stk.) og deltagelse i den 6 måneder lange høring styret af 

vandplanmyndigheden, Miljøministeriet - (23.06.2015)  
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Kommunale vandhandleplan (MML) 

 Formel ramme 

• Evt. handleplaner vedtaget på baggrund af de oprindelige, underkendte 
vandplaner er ugyldige. 

 

• Vedtaget senest 1 år efter vedtagelsen af vandplanen (30.10.2015). 

 

• Forinden skal der være en 8 ugers høring af et forslag til handleplan. I den 
forbindelse vil det være synligt, om det er aktuelt med en strategisk 
miljøvurdering (lov om miljøvurdering af planer og programmer) 

 

• Vandplaner og handleplaner vedtaget efter MML opretholdes, indtil de 
ophæves eller afløses af regler udstedt med hjemmel i VPL 

 

• Vandplan er biblen - planmæssigt,  

og handleplanen ligger over kommuneplanen i planhierarkiet 

 

 

Ex. På indhold I handleplanerne 

• Afspejler fokuset i vandplanerne; recipienter  

• Ca. 35.000 ukloakerede ejendomme, ca. 250 overløbsbygværker og 26 
utidssvarende renseanlæg 

• Miljøtilstand i visse vandløb, konkret supl. tiltag ift. forbedring af fysiske 
forhold og bekæmpelse af okker 

 
 

 

 

Vandområdeplaner (VPL) – nyt koncept 

 Formel ramme 

• Lov om vandplanlægning (VPL) nr. 1606/2013  planlægningsregler i 
MML ophæves på et tidspunkt ved bekendtgørelse 

 

• Dække 2. planperiode 2016-2021 og fremover 

 

• Frist for vedtagelse af vandområdeplanerne; 11.12.2015 

 

• Planen bliver et kommunikationsredskab! 

 

• Indhold i de ikke bindende vandområdeplaner; Bek. nr. 1401/2014 

 

• De bindende elementer, som ligger i vandplanerne, vil fremover ligge i 
bekendtgørlser (Bek. om miljømål og Bek. om indsatsprogrammer) 

 

• Aktuel høring frem til 23.06.2015: 4 vandområderplaner, forslag til bek om 
miljømål og bek.om indsatsprogrammer samt miljøvurderinger af 
planforslagene 
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Vandområdeplaner (VPL) – relaterede regler 

  
 

 

 

V
P

L
 

Bek 1401/2014; 
indholdet af 

vandområdeplaner 

Bek 1400/2014; 
basisanalyser 

Bek 1399/2014; 
overvågning 

Bek 1398/2014; 
fastlæggelse af miljømål 

Bek 973/2014; 

henlægelse af opgaver 

Bek 121/2014; 

vandråd 

Bek 119/2014; 
vandområdedistrikter og 

hovedvandoplande 

Vandområdeplaner (VPL) – udvalgte emner 

  
 

 

 
Formål Følge VRD systematik og  fremgangsmetode  

 

Lokal inddragelse styrkes  

 

Tydeliggørelse af de bindende dele af planlægningen  

Lokal  

inddragelse 

Der kan oprettes ét eller flere vandråd per hovedvandopland. 

Såfremt at de er etableret, sikrer kommunen, at de konsulteres ift 

forslagene omhandlende indsatsprogrammer. 

  

Kommunen kan udarbejde forslag til hele eller dele af 

indsatsprogrammerne 

 

Vurdering set med forenings øjne: 

- Intet krav om en idéfase længere 

- Evt. ”kompensation” hvis der etableres vandråd 

- Utilfredsstillende at der formelt skal forhandles om etablering 

af disse 
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Vandområdeplaner (VPL) – udvalgte emner 

  
 

 

 
Klager Lovforslaget: Ingen adgang efter VPL 

 

Loven: Klageadgang til Natur- og Miljøklagenævnet fsv. 

angår planernes tilvejebringelse – men ikke for deres 

indhold eller de tilknyttede bekendtgørelser.  

Relation til  

 

Spildevands-

planer 

 

Vandforsy-

ningsplaner 

Vandplanernes bibel-status fortsat gældende bl.a. qua den 

fortsat gældende lov nr. 1151/2003 (konsekvenslov) med krav 

om, at eksempelvis spildevandsplanen ikke må stride mod 

vandplanen. Behov for understøttelse i sektorlovene. 

 

Udfordringer pga. udskudt ikrafttrædelse af hensyn til gamle 

planer og navneændring. 

 

MBL: Spildevandsplaner i overensstemmelse med regler om 

indsatsprogrammer – ej nævnt regler om miljømål. 

 

Pedanten ville hævde, at VFL alene kræver, at 

vandforsyningsplaner skal være i overensstemmelse med 

vandområdeplaner – og ikke vandplaner 


