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Vand og Klimatilpasning 

J.nr. 2021-3474 

Ref. CHABH/SUALN 

Den 22. december 2021 

 

 

Til de organisationer m.v., 

der er angivet på den vedlagte  

liste 

   
  

Høring over ændringer til de fire tekniske bekendtgørelser til 
vandområdeplanerne 2021-2027  
 

Miljøministeriet sender hermed udkast til følgende bekendtgørelser i offentlig 

høring:  

 

1. Bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, 

overgangsvande, kystvande og grundvand 

2. Bekendtgørelse om overvågning af overfladevandets, grundvandets og 

beskyttede områders tilstand og om naturovervågning af internationale 

naturbeskyttelsesområder 

3. Bekendtgørelse om basisanalyser 

4. Bekendtgørelse om vandområdedistrikter og hovedvandoplande 

 

De fire tekniske bekendtgørelser nævnt ovenfor retter sig alle mod 

Miljøministeriets og Miljøstyrelsens arbejde med vandplanlægningen.  

Bekendtgørelserne fastsætter bl.a. regler for udarbejdelse af analyser af 

vandområdedistrikternes karakteristika, vurdering af menneskelige aktiviteters 

indvirkning på vandets tilstand, fastlæggelse af miljømål, og fastsætter regler for 

overvågning af vandmiljøet og vurdering af vandets tilstand.   

 

Der er således tale om tekniske og faglige bekendtgørelser, som angår grundlaget 

for vandplanlægningen og vandområdeplanerne for 2021-2027 (VP3), og som 

understøtter bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter og 

hovedvandoplande, der fastsætter de konkrete indsatser, der skal gennemføres for 

at nå de konkrete miljømål fastlagt efter bekendtgørelse om miljømål for 

overfladevandområder og grundvandsforekomster.  

 

De fire tekniske bekendtgørelser forventes at træde i kraft ultimo 2022 samtidig 

med de øvrige bekendtgørelser, der retligt gennemfører vandområdeplanerne for 

perioden 2021 - 2027.   
 

Overblik over ændringerne 

Bekendtgørelserne ændres som følge af opdateringen af det faglige grundlag, der 

sker som et led i den seksårige revision af vandområdeplanerne. Ændringerne er 
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udtryk for en tilpasning til de aktuelle naturlige forhold i vandmiljøet og 

fremdriften i planlægningen. I det nedenstående gennemgås de væsentligste 

ændringer.  

 

1. Bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, 

kystvande og grundvand 

 

Bekendtgørelsen fastsætter nærmere regler om fastlæggelsen af miljømål, 

herunder hvad der forstås ved god overfladevandstilstand, godt økologisk 

potentiale og god kemisk tilstand for overfladevand og for kunstige og stærkt 

modificerede vandområder samt ved god tilstand for grundvand jf. bilag 1-3 i 

bekendtgørelsen. Bekendtgørelsens bilag 2 fastsætter miljøkvalitetskrav for 

miljøfarlige forurenende stoffer. 

 

De indholdsmæssige ændringer til bekendtgørelsen består primært af indsættelse 

af et nyt bilag 4 vedrørende den tekniske procedure for udarbejdelse af 

kvalitetskriterier som krævet efter vandrammedirektivet, herunder ophæng for det 

nye bilag 4 med en ny bestemmelse i § 6. Af den nye bestemmelse i § 6 fremgår, at 

nationalt fastsatte miljøkvalitetskrav fastsættes i bilag 2 på grundlag af, eller til 

værdierne af, de kvalitetskriterier, som udarbejdes efter proceduren i det nye bilag 

4.   

Baggrunden for ændringen er, at den tekniske procedure i dag kun er 

implementeret i forbindelse med § 4, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 1433 af 21. 

november 2017 om krav til udledning af visse forurenende stoffer til vandløb, søer, 

overgangsvande, kystvande og havområder.  

Ved ændringen præciseres og tydeliggøres det, at proceduren skal følges i alle 

tilfælde. Den nye bestemmelse i § 6 implementerer vandrammedirektivets 

procedure for fastsættelse af miljøkvalitetskrav.    

De indholdsmæssige ændringer består desuden af en række tekniske ændringer i 

form af justeringer af miljøkvalitetskrav for enkelte stoffer, herunder præcisering 

af hvilke stoffer og CAS-numre miljøkvalitetskravene omfatter, således at det 

sikres, at kravene anvendes korrekt og for de korrekte stoffer. Derudover består de 

indholdsmæssige ændringer af justeringer af formatet af sedimentkvalitetskravene 

samt tydeliggørelse af for hvilke stoffer, der er tale om sumkrav. 

Endvidere er der ændringer til bekendtgørelsen af redaktionel og lovteknisk 

karakter. Alle ændringer til bekendtgørelsen fremgår med rettelsesmarkeringer i 

udkast til ny bekendtgørelse. 

 

2. Bekendtgørelse om overvågning af overfladevandets, grundvandets og 

beskyttede områders tilstand og om naturovervågning af internationale 

naturbeskyttelsesområder 

 

Bekendtgørelsen fastsætter regler om tilrettelæggelse og udførelse af 

Miljøstyrelsens overvågning af vandmiljøet. Bekendtgørelsens bilag 1 fastsætter 
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regler om overvågning af overfladevand, og bilag 2 tilsvarende om overvågning af 

grundvand. Bekendtgørelsens bilag 3 fastsætter regler om vurdering af 

overvågningsresultater og klassificering af tilstand, og bilag 4 angiver generelle og 

specifikke tærskelværdier for grundvandsforekomster.  

 

De indholdsmæssige ændringer til bekendtgørelsen udgør primært en opdatering 

af overvågningssystemer for kvalitetselementer (grænser mellem kvalitetsklasser) 

for vandløb, søer, kystvande samt kunstige og stærkt modificerede vandområder i 

bilag 3, afsnit 3.1 - 3.4.  

 

Særligt for kystvandene begrundes ændringerne med forbedringer af det faglige 

grundlag, fx som følge af den internationale evaluering af kvælstofmodellerne til 

VP2 samt interkalibrering af kvalitetselementer. Derudover består de 

indholdsmæssige ændringer til bekendtgørelsen af en opdatering af de generelle og 

specifikke tærskelværdier for grundvandsforekomster i bilag 4, der begrundes i en 

ny afgrænsning af grundvandsforekomster og fastsættelsen af nye generelle 

tærskelværdier, herunder for yderligere stoffer. 

 

Endvidere er der ændringer til bekendtgørelsen af redaktionel og lovteknisk 

karakter. Alle ændringer til bekendtgørelsen fremgår med rettelsesmarkeringer i 

udkast til ny bekendtgørelse. Dette gælder dog ikke for ændringer i bilag 3, afsnit 

3.1 - 3.4 samt bilag 4, der i sin helhed er erstattet med nyt. 

 

3. Bekendtgørelse om basisanalyser 

Bekendtgørelsen fastsætter regler om vandområdedistrikters karakteristika, 

vurdering af menneskelige aktiviteters indvirkning på miljøet og økonomisk 

analyse af vandanvendelsen. Reglerne retter sig mod Miljøstyrelsen, som skal 

foretage disse analyser og vurderinger på baggrund af bekendtgørelsens regler og 

metoder.  

 

Bekendtgørelsens bilag 1 opdateres for at tilpasse de aktuelle naturlige forhold i 

vandmiljøet, herunder de forskellige typer af kystvande og vandområder, som er 

udpeget som kunstige eller stærkt modificerede overfladevandområder.  

 

Endvidere er der ændringer til bekendtgørelsen af redaktionel og lovteknisk 

karakter. Alle ændringer til bekendtgørelsen fremgår med rettelsesmarkeringer i 

udkast til ny bekendtgørelse. 

 

4. Bekendtgørelse om vandområdedistrikter og hovedvandoplande 

Konkret inddeler bekendtgørelsen Danmark i 5 vandområdedistrikter, og disse 

opdeles yderligere i 26 hovedvandoplande. Bekendtgørelsen har betydning for den 

overordnede administration og koordinering af vandplanlægningen, og normerer 

ikke i sig selv mål eller forpligtelser.   

 

Ændringen af bekendtgørelsen sker som følge af en faglig opdatering af den 

hidtidige afgræsning af afstrømningsområder. Fx foreslås en ændring i 
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afgrænsningen mellem Vandområdedistrikt Jylland og Fyn og Internationalt 

vandområdedistrikt. Ændringen skyldes, at den nuværende grænse er 

uhensigtsmæssig i forhold til afgrænsningen af kystvande.  

 

Endvidere er der ændringer til bekendtgørelsen af redaktionel og lovteknisk 

karakter. Alle ændringer til bekendtgørelsen fremgår med rettelsesmarkeringer i 

udkast til ny bekendtgørelse. 

 

Miljømæssige konsekvenser 

Miljøvurderingen af ændringerne til de fire tekniske bekendtgørelser er dækket af 

den samlede miljøvurdering af vandområdeplanerne for 2021-2027, som også 

omfatter de to centrale bekendtgørelser om henholdsvis miljømål og 

indsatsprogrammer. Miljørapport og udkast til vandområdeplaner er i 6 måneders 

offentlig høring parallelt med udkastene til de tekniske bekendtgørelser.         

 

Bekendtgørelsesændringerne udgør tekniske opdateringer af grundlaget for 

vandområdeplanerne, herunder de mål, der skal gælde, fristen for opfyldelse af 

målene og den nødvendige indsats. Ændringerne i plangrundlaget sker som en 

integreret del af vandplanlægningen og den løbende revision af 

vandområdeplanerne, der skal ske mindst hvert sjette år.  

 

Økonomiske og administrative konsekvensvurderinger 

Miljøministeriet vurderer, at ændringerne af bekendtgørelserne som følge af 

opdateringerne af grundlaget for vandplanlægningen er uden erhvervsrelevant 

karakter og ikke har erhvervsøkonomiske konsekvenser. 

 

Agil erhvervsrettet regulering 

Miljøministeriet vurderer, at principperne for agil erhvervsrettet regulering ikke er 

relevante for de konkrete ændringer i bekendtgørelsesudkastene. 

 

Forholdet til EU-retten  

Vandrammedirektivet (2000/60/EF) har et mål om, at alle overfladevandområder 

og grundvandsforekomster i EU som udgangspunkt opnår ’god tilstand’. Efter 

direktivet skal der udarbejdes vandområdeplaner, der skal sikre, at konkrete 

miljømål nås for afgrænsede vandløb, søer, den kystnære del af havet og for 

grundvandet. Vandområdeplanerne skal revideres hvert sjette år. 

Vandrammedirektivet suppleres udfyldende af direktiv om miljøkvalitetskrav og 

grundvandsdirektivet. 

 

Vandrammedirektivet er allerede gennemført ved lov om vandplanlægning, jf. lov 

nr. 126 af 26. januar 2017 og seks underliggende bekendtgørelser, herunder de 

ovenstående fire tekniske bekendtgørelser.  

 

Ændringerne til bekendtgørelserne er udtryk for en lovpligtig og direktivpligtig 6-

årig revision af vandområdeplanerne for Danmark.  
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Afgivelse af høringssvar 

Udkast til de tekniske bekendtgørelser til vandområdeplanerne 2021-2027 er i 

offentlig høring fra den 22. december 2021 – 22. juni 2022 via Høringsportalen, 

www.hoeringsportalen.dk. Derudover er link til Høringsportalen og 

høringsværktøjet sendt til de organisationer, myndigheder m.v., der er anført på 

vedlagte høringsliste.  

 

Høringssvar bedes sendt via Miljøministeriets høringsværktøj på https://hoering-

vp3-2021.hoering.mfvm.dk senest den 22. juni 2022. 

 

Miljøministeriet gør opmærksom på, at der ved afgivelse af høringssvar samtykkes 

til offentliggørelse af høringssvaret, herunder afsenders navn og mailadresse. 

 

Et overblik over materialet der tilsammen udgør vandområdeplanerne 2021-2027 

kan findes på http://mim.dk/natur/vand/vores-vandmiljoe/hoering-af-

vandomraadeplaner/.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

Peter Østergård Have 

Kontorchef 

Miljøministeriet 
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