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Implementering af 
vandrammedirektivet



Vandrammedirektivets cyklus

2006 Tidsplan og 
arbejdsprogram

2007 Idéfase og 
Væsentlige 
problemstillinger

2009 Vandplan 
Indsatsprogram

Vi er her

Juni 2007 Indkaldes idéer og forslag 
Regionsråd koordinerer

2010 Kommunal handleplan

2008 Høring af vandplan 
og indsatsprogram

2004 Basisanalyse

Status

Vurdering i forhold til mål

God 
tilstand i 

2015

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Regioner har en meget begrænset rolle, skal alene koordinerer forslag mv. i idéfasen fra kommunerne, jf miljømålslovens § 27a, stk. 2.
 



Status for implementeringen

• Vedtaget Miljømålslov i 2003
• Bekendtgørelse og vejledning om 

basisanalyse
• Gennemført basisanalysen
• Revideret Miljømålslov som følge af 

kommunalreform
• Udsendt Arbejdsprogram 2006

• I gang med at gennemføre 
interkalibreringen af miljømål

Oplægsholder
Præsentationsnoter





Hvad mangler ?


 

Bekendtgørelse om overvågning af 
vandforekomster 


 

Bekendtgørelse om miljømål for 
vandforekomster


 

Bekendtgørelse om 
indsatsprogrammer


 

Bekendtgørelse om kommunale 
handleplaner



Basisanalyse del I

• Beskrivelse af vandområder og 
inddeling efter type/klasser

• Opgørelse af belastninger og 
påvirkninger

Gennemført og rapporteret til EU i 2005

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Opdelingen af basisanalysen var  en politisk aftale fra 2004 mellem den daværende miljøministeren, Amtsrådsforeningen og Dansk Landbrug.




Basisanalyse del II
• Risikoanalyse

• Sortering af problematiske/uproblematiske 
oplande

Gennemført på grundlag af amternes 
regionplanmålsætninger og rapporteret til 
MST i marts 2006 

• Rapporteret til EU juli 2006

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Har været diskuteret i nedsat aktørgruppe. I alt 13. møder.






Miljømålsloven - ny planlægning

Vandplaner

• Basisanalyse
• Mål
• Indsatsprogram

Natura 2000-planer
(National plan)

•Basisanalyse
•Mål
•Indsatsprogram

Kommunal handleplan

Plan med virkemidler og 
tiltag

Aftaler, tilskud, påbud, forbud

Kommuneplan
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Regionerne: høring, koordination

Landdistriktspolitik



VRD Arbejdsprogram 06

• Arbejdsprogram, tidsplan 
og høringsproces

• Udsendes december 2006

• Samarbejde mellem amter 
og Miljøstyrelsen/Skov- og 
Naturstyrelsen

• Pjece om VRD



Idéfase

• Mulighed for at komme med indspil 
for kommuner, regioner, borgere og 
organisationer

• Indkaldelse sker senest 22. juni ’07  
samtidig med direktivbestemt 
offentliggørelse af oversigt over 
væsentlige vandforvaltnings- 
mæssige opgaver



Interkalibrering af miljømål
• Sikre sammenlignelighed af målestok 

på tværs af landegrænser 
• Indmeldt 46 lokaliteter fra DK - 

vandløb, søer og kystvande
• Fastlæggelse af referenceforhold
• Fastlæggelse af grænserne 

god/moderat og høj/god
• Forventes afsluttes sidste halvdel af  

2007
• Begrænsninger i direktiv af 

fortolkning af god tilstand

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Mål er bindende, derfor meget vigtigt hvor mål placeres på målestokken.

DK har derudover indmeldt intervaller. 




Vandplan

Der skal udarbejdes en vandplan for
hvert distrikt hvert 6. år- første gang 2009

Indhold:
• beskrivelse af distriktets karakteristika
• resume af væsentlige belastninger
• resume af økonomisk analyse
• et kort over overvågningsnettet
• et kort med resultater af overvågningen
• en liste over miljømålene
• indsatsprogrammer - iværksat 2012

Oplægsholder
Præsentationsnoter
 



Kommunal handleplan
• Handleplanen skal nærmere 

redegøre for hvorledes vandplanen 
og dens indsatsprogram realiseres i 
kommunen. 

• Tidsfrist 1 år efter vandplanen dvs. 
december 2010

• Fra lovbemærkninger:
• lokal udmøntning
• plan og prioritering af virkemidler
• borgerrettede opgaver
• nærmere retningslinier



Miljømålsloven – Kommuneplan

Basisanalyse
Høring (6 mdr) af arbejdsprogram 
for vandplan

Idéfase

Forslag til plan - høring 6 mdr.

Plan med indsatsprogram

Forslag til kommunal handleplan

2005

2006

2007

2008

2009

2010

RP 2005 – retningslinier for 
miljømål - virkning som LPD til 
vandplan træder i kraft

Planstrategi kommuneplan

Forslag til kommuneplan - høring

Kommuneplan vedtages



”Miljømilliarden”
• Finanslovsaftale VKO november 2006
• 700 mio. kr. over de næste 3 år til vand 

og natur
• 558 mio. kr. til vand- og natur, heraf 

226 mio. kr. i 2007

• 11 særlige geografiske indsatsområder, 
især fjordoplande

• Projekter med vand og natur synergi 
prioriteres



Departementet

Miljøstyrelsen
Danmarks og 

Grønlands Geologiske
Undersøgelse

Center for
Koncernforvaltning

Kort- & 
Matrikelstyrelsen

Skov- og 
Naturstyrelsen

Miljøcenter
Odense

Miljøcenter
Aalborg

Miljøcenter
Århus

Miljøcenter
Nykøbing F

Miljøcenter
Ribe

Miljøcenter
Roskilde

Miljøcenter
Ringkøbing

Ministeren

Miljøministeriet januar 2007

Oplægsholder
Præsentationsnoter
 



Overgang med kommunalreform – 
fra amter til miljøcentre

• Ny organisation i staten:
• 7 nye Miljøcentre
• 2 styrelser
• 700 medarbejder

• Sikre overgang og kontinuitet
• Sikre ensartethed
• Fastlægge processer og fagligt 

niveau/indhold i forhold til ressourcer

Oplægsholder
Præsentationsnoter





Organisering i Miljøministeriet 

Samarbejde mellem Miljøstyrelsen, Skov- og 
Naturstyrelsen og de 7 statslige miljøcentre 

Retningslinier processes i 2 spor:
- Lovteknisk politisk

- Bekendtgørelser om miljømål, 
indsatsprogrammer og kommunale handleplaner

- vejledninger, retningslinier
- Praktisk implementering i miljøcentrene

- Idéfase
- Homogenisering af basisanalyser

Oplægsholder
Præsentationsnoter
 



Virkemiddeludvalg
• Bidrage til at DK på en omkostnings- 

effektiv måde kan gennemføre 
vandrammedirektivet 

• Gennemføre analyser af forskellige 
virkemidlers miljø- og 
omkostningseffektivitet

• Planlagt offentliggjort inden 
sommerferien 2007

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Udvalget ledes af Finansministeriet, med deltagelse af 
- Økonomiministeriet, Fødevareministeriet og Miljøministeriet




Virkemiddeludvalget - I 

• Vurdering af omkostningseffektive 
virkemidler

• Fagligt udredningsarbejde (DMU, DJF 
og FØI) omfatter:

• Opstilling af katalog over kendte eller 
nye virkemidler – pris og effekt

• Cost-benefit, hvordan skal det forstås?
• Vurdering af konsekvenser af VRD  

Oplægsholder
Præsentationsnoter
 



Virkemiddeludvalget -II

• Vurdering af konsekvenser af VRD  

• Fremskrivning af besluttede indsatser til 
2015 (VMPII-III, spildevand i det åbne 
land mm.)

• Vurdering af mål for vandløb, søer og 
kystvande jf. interkalibrering (3 
scenarier)

• ”Gab” i forhold til mål = behov for indsats
• Cost-effektivt sammensætning af 

indsatser – national estimater

Oplægsholder
Præsentationsnoter
 



De forestående udfordringer 

Vandplan m. indsatsprogrammer og kommunale 
handleplaner samt indsatsplaner for grundvandet

• Planer skal være færdige i 2009, i udkast allerede i 
2008

• Detaljeringsniveauet skal afstemmes med tid og 
ressourcer

• Modelværktøjet – simpelt/avanceret – valg skal 
afstemmes til 1. generationsplaner

• Det skal fastlægges omfang af økonomiske 
beregninger – en ny aktivitet i forhold til den gamle 
amtsforvaltning

• Der skal tages stilling til om der skal etableret 
yderligere værktøj– landbrugsanvendelse ?

• Kommunale handleplaner skal kunne udarbejdes på 
et år 

• Snitfladen mellem vandplan og kommunal handleplan 
skal fastlægges

Oplægsholder
Præsentationsnoter
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