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Afgrænsning forud for udarbejdelse af miljørapport og miljøvurdering af Vandområdeplanerne 2021-2027
Forud for offentliggørelsen af de endelige vandområdeplaner for tredje planperiode (2021-2027) senest den 22. december 2021, skal et udkast til vandområdeplaner efter EU’s vandrammedirektiv1 og lov om vandplanlægning2 sendes i offentlig
høring. Planforslagene skal i høringen ledsages af en miljøvurdering af den sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet ved en gennemførelse af planerne.
Det følger af miljøvurderingsloven,3 at myndigheden skal høre andre myndigheder, der kan forventes at blive berørt af forslaget til plan, inden der tages stilling til
afgrænsningen af miljørapportens indhold, herunder selve miljøvurderingen. Hvis
planen forventes at kunne medføre væsentlige grænseoverskridende miljøpåvirkninger, skal berørte lande på samme måde høres forud for vedtagelse af planen.
Miljø- og Fødevareministeriet har vurderet, at alle landets kommuner og regioner
samt Slots- og Kulturstyrelsen er at regne som berørte myndigheder. Endvidere
vurderes Fiskeristyrelsen, Landbrugsstyrelsen, Miljøstyrelsen, Naturstyrelsen og
Kystdirektoratet også at være berørte myndigheder.
Miljø- og Fødevareministeriet gennemfører derfor en afgrænsning hos berørte
myndigheder i perioden 2. september – 2. oktober 2020. De berørte myndigheder
har i den forbindelse mulighed for at komme med forslag til, hvilke forhold inden
for deres myndighedsområde, der særligt bør belyses og vurderes i miljørapporten,
samt at foreslå alternative løsninger, som i givet fald også bør indgå i miljørapporten og i Miljø- og Fødevareministeriets overvejelser. Afgrænsningen åbner således
ikke op for, at der kan stilles forslag til selve vandområdeplanerne, men alene om
en mulighed for, at kvalificere grundlaget for den tilhørende miljørapport.
Miljøstyrelsen vurderer, at foranstaltninger i indsatsprogrammet for indeværende
planperiode, ved en videreførelse potentielt vil kunne have indvirkning på miljøet i
Tyskland og Sverige. Den mulige indvirkning af en videreførelse af foranstaltnin-

Direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets
vandpolitiske foranstaltninger
2 Lovbekendtgørelse nr. 126 af 26. januar 2017 om vandplanlægning
3 Lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020 om miljøvurdering af planer og programmer
og af konkrete projekter
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gerne vil være en positiv, om end mindre, forbedring af miljøtilstand og biodiversitet i tyske og svenske kystvande som følge af vandudveksling over territorialfarvandsgrænsen. På den baggrund gennemføres en samtidig høring af Sverige og
Tyskland.
Udfordringer for vandmiljøet
Formålet med vandområdeplanerne er at sikre god tilstand i vandmiljøet. Basisanalysen for 3. generation vandområdeplaner viste, at der fortsat er en række udfordringer for vandmiljøet. Basisanalysen er tilgængelig på Miljøstyrelsens hjemmeside. https://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2019/12/978-87-7038-1437.pdf
Miljøstyrelsen har endvidere fremlagt Oversigter over væsentlige vandforvaltningsmæssige opgaver, der skal løses i planperioden.
De væsentlige vandforvaltningsmæssige opgaver omfatter en liste over de påvirkninger, som har størst indvirkning på miljøtilstanden i Danmarks vandløb, søer,
kystvande og grundvand, og som i større eller mindre udstrækning er medvirkende
til, at nogle vandområder ikke kan opfylde vandrammedirektivets mål om god økologisk og god kemisk tilstand. Oversigterne er tilgængelige på Miljøstyrelsens
hjemmeside. https://mst.dk/natur-vand/vandmiljoe/vandomraadeplaner/vandomraadeplaner-2021-2027/vaesentlige-vandforvaltningsmaessige-opgaver-20212027/
Indsatsprogrammer
Vandområdeplanernes indsatsprogrammer forventes at bestå af grundlæggende
foranstaltninger, som er de allerede gennemførte og planlagte tiltag med henblik
på at opfylde krav til EU-lovgivning på vandområdet. Herudover består indsatsprogrammet af nødvendige supplerende foranstaltninger med henblik på opfyldelse af konkrete miljømål. Indsatsprogrammerne for tredje planperiode fastsættes i bekendtgørelse om indsatsprogrammer, der ledsager planudkastene i offentlig
høring.
Virkemidler
Regeringen har endnu ikke lagt sig fast på, hvilke virkemidler der vil indgå i vandområdeplanerne for tredje planperiode. Afgrænsningen gennemføres derfor over
virkemidlerne anvendt i VP2. Der vil kunne anvendes både generelle og målrettede
virkemidler. Der henvises til virkemiddelkataloger for vandplaner for anden planperiode for nærmere beskrivelse af virkemidler. Katalogerne er tilgængelige på
Miljøstyrelsens hjemmeside: https://mst.dk/natur-vand/vandmiljoe/vandomraadeplaner/vandomraadeplaner-2015-2021/supplerende-oplysninger/
Afgivelse af bemærkninger
Bemærkninger til afgrænsningen bedes fremsendt til Miljø- og Fødevareministeriet på magaj@mfvm.dk med angivelse af sagsnummer 2020-11766 senest den 2.
oktober 2020.
Det bemærkes, at kommuner og vandråd har udarbejdet bidrag til miljørapporter
for deres forslag til indsatsprogram for vandløbsområdet, hvorfor kommuner og
vandråd som udgangspunkt ikke behøver indsende yderligere bemærkninger til
dette emne.
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Med venlig hilsen
Peter Østergård Have
Kontorchef
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