
STATUS 
PÅ VANDPLANERNE OG 
VANDHANDLEPLANERNE
Efter en turbulent start er første generation af vandplanerne nu vedtaget i 
oktober 2014, og vand områdeplaner for næste planperiode er sendt i seks 
måneders høring. Kommunerne skal nu vedtage vand handleplaner for første 
planperiode. 

De 23 statslige vandplaner er en 
udmøntning af vandrammedirektivets 
krav om udarbejdelse af planer til 
sikring af renere vand i søer, vandløb 
mv. Vandrammedirektivet opererer med 
tre planperioder, hvor den første 
planperiode løber fra december 
2009december 2015. Anden og tredje 
planperiode løber i perioden 20152021 
og 20222027. 

Vedtagelsen af vandplanerne for første 
planperiode blev oprindeligt (noget 
forsinket) vedtaget i 2011. Planerne blev 
dog underkendt af Natur og 
Miljøklagenævnet i december 2012, 
hvilket betød, at der måtte vedtages 
nye vandplaner og gennemføres en ny 
høringsrunde over planerne. Det er 
disse vandplaner for første planperiode, 
som nu er vedtaget endeligt den 30. 
oktober 2014.

HVAD BETYDER DET FOR 
KOMMUNERNE?
Kommunerne skal nu i gang med at 
implementere de konkrete indsatser, som 
fremgår af vandplanerne og vedtage 
vandhandleplaner. Kommunernes 
vandhandleplaner skal være vedtaget 
senest et år efter vedtagelsen af 
vandplanerne, dvs. 30. oktober 2015. 
Naturstyrelsen har tidligere meldt ud, at 

de kommunale vandhandleplaner, som 
blev vedtaget på baggrund af de 
oprindelige, underkendte vandplaner, 
også må anses som ugyldige som følge 
af underkendelsen af de statslige 
vandplaner. 

Det betyder, at kommunerne skal 
vedtage nye vandhandleplaner på 
baggrund af de procedurer, som er 
fastlagt i miljømålsloven. Udgangs
punktet vil være, at et forslag til 
kommunal vandhandleplan skal 
vedtages senest seks måneder efter 
vedtagelsen af vandplanerne, hvorefter 
der skal gennemføres en otte ugers 
offentlig høring inden den endelige 
vandhandleplan kan vedtages. Som 
beskrevet tidligere i Ret & Indsigt nr. 
1/2013 er det muligt, at en kortere 
høringsperiode kan gennemføres med 
udgangspunkt i de høringssvar mv., 
som indkom i forbindelse med 
vedtagelsen af en tidligere 
vandhandleplan. Der er dog ingen 
generelle udmeldinger fra 
Naturstyrelsen på dette punkt, hvorfor 
vi anbefaler en gennemførelse på 
baggrund af de generelle procedurer i 
miljømålsloven.

VANDPLANER FOR 2. PLANPERIODE
Procedurerne for vedtagelsen af 
planerne for anden og tredje 

planperiode er rykket fra miljø
målsloven over i en ny lov om 
vandplanlægning, som bl.a. har 
indebåret oprettelse af lokale vandråd 
for hvert af de 23 vandområder i 
Danmark. Vi har tidligere i Ret & Indsigt 
1/2014 informeret om det nye regelsæt 
for vandplanlægning. De nye lokale 
vandråd har i samarbejde med 
kommunerne leveret input til 
indsatserne i de forslag til 
vandområdeplaner, som er i seks 
måneders offentlig høring fra 22. 
december 2014 til 23. juni 2015. 
Vandområdeplanerne for anden 
planperiode skal være vedtaget senest 
22. december 2015. n
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