Sidste nyt om
vandplanerne
Thomas Bruun Jessen, fungerende vicedirektør i Naturstyrelsen

Status for første og anden generations
vandplaner
• Første generations planer er ved at blive opdateret på baggrund af
den fornyede høring
• Jeg vil give en kort status for dette arbejde
• Anden generations planer skal gælde fra perioden 2015-2021.
• Planerne skal sendes i 6-måneders høring i december 2014, og der
er fuld damp på arbejdet med at forberede dem
• Jeg vil kort skitsere set-uppet for anden generations planer
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Første generations vandplaner
• Den fornyede høring sluttede den 23. december
• Der er indkommet mere end 5.500 høringssvar, der alle vil blive
læst og behandlet
• Det er endnu for tidligt at kunne sige noget om, hvad der eventuelt
vil blive ændret i planerne
• VP I er reguleret af miljømålsloven, hvorfor der vil kunne blive
behov for en supplerende høring
• Endelige planer forventes offentliggjort i 2014
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Anden generations vandplaner
Nyt koncept for vandplanlægningen vedtaget 20. december 2o13
• Med det nye koncept tilstræbes et enklere, smidigere og mere
direktivnært set-up for vandplanlægningen gældende fra 2.
planperiode og frem
• Vandplanerne vil fremover hedde ”vandområdeplaner”, da dette er
den direktivnære oversættelse
• Med det nye koncept bliver vandområdeplanerne
informationsdokumenter, der skal oplyse om regeringens
ambitioner for vandområdet. De bindende elementer fastsættes i
bekendtgørelser
• Klageadgangen videreføres som hidtil
• Loven er enstemmigt vedtaget
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Anden generations vandplaner
Øget interessentinddragelse i vandplanlægningen
• Miljøministeren formulerede på baggrund af et 24-timers
vandtopmøde i september 2012 5 vandveje, der skal skabe et fælles
forståelsesgrundlag for arbejdet med de kommende
vandområdeplaner
• Det nye koncept for vandplanlægningen udmønter ministerens 4.
vandvej om folkeligt engagement
• De næste vandområdeplaner vil blive til i langt større åbenhed og
med en større grad af interessentinddragelse
• Opgaven er fortsat at forbedre tilstanden i vandløb, søer, fjorde og i
de kystnære arealer
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Vandråd
Hvad er opgaven?
• Med det nye koncept bliver det muligt at nedsætte lokale vandråd,
der skal bistå kommunerne med at udarbejde forslag til
indsatsprogrammernes supplerende foranstaltninger for
vandløbsområdet
• Et vandråd kan bestå af max 20 deltagere fra relevante erhvervs-,
interesse- og grønne organisationer. Enkeltpersoner kan ikke være
medlem
• Opgaven for vandrådene består i at udarbejde et
omkostningseffektivt indsatsprogram
• Vandrådene må gerne komme med forslag til det øvrige
indsatsprogram
• Interessenterne skal bede kommunerne om at oprette vandråd
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Anden generations vandplaner
Hvad er rammerne?
• 1. april udmeldes en ramme for kommuner og vandrådenes arbejde.
• Rammen består af: foreløbige miljømål, et prissat
virkemiddelkatalog, en foreløbig økonomisk ramme og en tidsfrist
for arbejdet
• Kommuner og vandråd skal altså foreslå, hvilke vandløb inden for
den givne ramme, der skal have hvilke indsatser.
• Kvælstofmålsætninger, miljømål for søer og kystvande m.v.
udmeldes sammen med forslag til vandområdeplaner den 22.
december 2014.
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Kvælstof
Hvad er status?
• Naturstyrelsen har igangsat et modelprojekt vedrørende oplande,
kystvande, søer og udvalgte fjorde
• I projektet indgår også udvaskning, og herunder N-retention
• Videns- og beslutningsgrundlaget skal forbedres til de kommende
vandplaner
• Formålet er at udvikle et værktøj, der kan adskille effekter af
klimaændringer fra andre menneskeskabte påvirkninger og
bundfauna
• Der arbejdes også på at udvikle alternative virkemidler som stenrev,
udplantning af ålegræs og dyrkning af linemuslinger
• Der træffes politisk beslutning om størrelsen af
kvælstofreduktionen og virkemidlerne hertil i efteråret 2014
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Den videre proces frem mod endelige
vandområdeplaner
• Frem mod den 22. december udarbejder Naturstyrelsen forslag til
miljømål for søer og kystvande, opgørelser over indsatsbehov samt
mål for kvælstofreduktion
• Det er endnu ikke muligt at sige noget om indsatsbehov
• Ministeren vil i løbet af året drøfte indholdet i vandplanerne med
Folketingets partier, henholdsvis forud for:
1. Udmeldingen af rammerne til kommuner
2. Udsendelsen af samlede vandområdeplaner og tilhørende
bekendtgørelser om miljømål og indsatsprogrammer i høring
3. Offentliggørelsen af endelige vandområdeplaner og udstedelsen af
bekendtgørelser om miljømål og indsatsprogrammer
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Tidsplan
Dato
Foråret 2014

Begivenhed
Ministeren drøfter indholdet i rammen til kommuner og vandråd med Folketingets
partier.

1. april
2014

Miljøministeren udmelder til brug for kommunernes udarbejdelse af forslag til
indsatsprogrammernes vandløbsindsatser en ramme bestående af udkast til regler om
konkrete miljømål, herunder foreløbig vurdering af behovet for anvendelse af
undtagelsesbestemmelser, indsatsbehov, et virkemiddelkatalog pr. hovedvandopland
(foreløbig økonomisk ramme) samt en tidsfrist for arbejdet til kommunerne.
Kommunerne skal inddrage oprettede vandråd

1.oktober
2014

Kommuner sender forslag til indsatsprogrammernes supplerende
vandløbsforanstaltninger til Naturstyrelsen

Efterår 2014

Kommunernes og vandrådenes forslag til indsatsprogrammer indarbejdes i det samlede
indsatsprogram. Samtidig klargøres forslag til vandområdeplaner med tilhørende
bekendtgørelser.
Ministeren drøfter forslag til vandområdeplaner og bekendtgørelser om miljømål og
indsatsprogrammer med Folketingets partier. De præsenteres også for gennemførte
analyser og økonomiske konsekvensvurderinger.

22. december 2014

Miljøministeren udsender udkast til vandområdeplaner for perioden 2015-2021 i
6 måneders offentlig høring.
Samtidig udsendes også bekendtgørelser om miljømål og indsatsprogrammer i
6 måneders offentlig høring

22. December 2015

Miljøministeren offentliggør endelige vandområdeplaner for perioden 2015-2021 samt
tilhørende bekendtgørelser
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