Retningslinjer for kommunens fysiske planlægning og administration, herunder
administration af konkrete sager jf. Statens Vandplaner 2009-2015

Ved ikrafttræden af vandplanerne ophæves de gældende retningslinjer fra Regionplan 2005 og erstattes af
nedenstående retningslinjer for aktiviteter der påvirker vandets tilstand.

Myndighedens administration af miljølovgivningen
Myndighedsbehandling, som meddelelse af tilladelser og godkendelser samt andre aktiviteter, der på virker
vandets tilstand, gælder følgende retningslinjer:
1) Forringelse af den nuværende tilstand af såvel overfladevand som grundvand skal forebygges.
2) Der må ikke gives tilladelse til øget direkte eller indirekte forurening af overfladevand, med mindre det
vil medføre en øget forurening af miljøet som helhed, hvis tilladelse ikke gives, eller tilladelsen kan
begrundes i væsentlige samfundsmæssige forhold.
3) Tilstanden i vandløb, søer, grundvandsforekomster og kystvande skal leve op til de fastlagte miljømal,
som de fremgår af WebGIS. Vandområder, der ikke fremgår af WebGIS, administreres efter
miljølovgivningen i øvrigt. Det bør således sikres, at der ikke meddeles tilladelser og godkendelser, der
måtte være til hinder for, at disse områder opnår god tilstand.
Det bør tilsigtes, at tilladelser, godkendelser mv. til aktiviteter, som understøtter klimatilpasningsindsatser,
får høj prioritet.
4) Afgørelser efter husdyrgodkendelsesloven, herunder både tilladelser og godkendelser til etablering,
udvidelser og ændringer af husdyrbrug og revurdering af godkendelser, må ikke være til hinder for, at
vandplanens miljømal opfyldes, jf. husdyrgodkendelseslovgivningens krav vedr. nitrat til overfladevande og
grundvand samt fosforoverskuddet.
Afgørelser efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3, 4 og 5 om dambrug, havbrug og andre erhvervsmæssige
aktiviteter ma ikke være til hinder for, at vandplanens miljømal opfyldes.
Kommunerne skal især vare opmærksomme pa godkendelser og revurdering af godkendelser vedr.
udledning af spildevand til vandløb, søer eller havet og på udledninger fra dambrug, som ikke er
miljøgodkendt.
Dette indebærer i relation til næringsstoffer, at tilladelse til øget påvirkning af vandmiljøet i et opland, hvor
miljømal er opfyldt, som udgangspunkt først kan meddeles, når det er godtgjort, at tilladelsen ikke
medfører en forringelse af tilstanden, og at tilladelse til øget påvirkning af vandmiljøet i et opland, hvor
miljømal ikke er opfyldt, som udgangspunkt først kan meddeles, når det er godtgjort, at miljømålet uanset
tilladelsen kan nås ved hjælp af andre tiltag.
Med ”øget påvirkning” forstås en øget påvirkning af vandmiljøet i forhold til den faktiske udledning pa
tidspunktet for afgørelsen. Ved fornyelse af tilladelser er vandplanen ikke i sig selv til hinder for
videreførelse af den hidtidigt tilladte ramme for udledning af næringsstoffer.
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5) For oplande, hvor der ikke er fastlagt specifikke krav til reduktion af fosfortilførslen til vandområdet, skal
der i den første planperiode tilstræbes en fortsat reduktion af den menneskeskabte fosfortilførsel fra såvel
diffuse kilder som punktkilder.
Link til WebGis (MiljøGis): http://miljoegis.mim.dk/cbkort?&profile=vandrammedirektiv1-2014

Spildevand
6) Al ny og forøget spildevandsudledning til stillestående vandområder skal så vidt muligt undgås.
7) Vandplanen identificerer et antal overløb af opspædet spildevand fra fælleskloakerede kloaksystemer,
hvor der bør ske en indsats. Som udgangspunkt bør der etableres et firstflush bassin pa 5 mm (50 m3 pr.
red. ha) ved en afskærende kapacitet (afløbstal) på 4,5 l/sek. pr. ha svarende til en årlig udledning pa ca.
250 m3 pr. red. ha oplandsareal (Odense regnserien). Såfremt der anvendesen anden regnserie eller en
anden afskærende kapacitet, kan der accepteres en anden bassinstørrelse, når blot udledningen svarer til,
hvad der dimensioneres med Odense regnserien og de anførte forudsætninger. Ved lavere afløbstal vil
bassinvolumen derfor skulle være større for at opnå den ønskede reduktion af udledningen. Konkrete
vurderinger af udledningens påvirkning kan betinge, at et bassin må udbygges yderligere i forhold til
ovenstående.
Til nedbringelse af mængden af udledt stof kan også andre foranstaltninger med en miljømæssig ligeværdig
eller bedre effekt tages i anvendelse, herunder separatkloakering, lokal nedsivning af overfladevand mm.
8) Ved meddelelse af tilladelse til udledning af separat overfladevand skal udløbene som udgangspunkt
forsynes med bassiner af passende størrelse med henblik pa tilbageholdelse af bundfaldelige stoffer.
Bassinstørrelse gradueres efter vandområdets følsomhed samt omfang af trafikbelastning i oplandet.
9) Hvor der er risiko for hydrauliske problemer, skal regnbetingede udledninger som udgangspunkt
reduceres til 1-2 l/s pr. ha (totaltareal), svarende til naturlig afstrømning. Bassiner på såvel separate
regnvandsudløb som pa overløbsbygværker skal i disse situationer have en størrelse, så der som
gennemsnit højst sker overløb fra bassinet hvert 5. ar (n=1/5 pr. ar). Med hensyn til udformning af bassiner
for separat regnvand henvises til Spildevandsforskning fra Miljøstyrelsen nr. 49/1992 om lokal rensning af
regnvand.
10) Hvor det er muligt, bor rent overfladevand fra eksempelvis tagarealer afledes til nedsivning eller
opsamles til vandingsformal eller lignende. Ved tilladelse til udledning i vandlob skal det sikres, at
vandløbets samlede hydrauliske kapacitet ikke overskrides.
11) For spildevandsudledninger i det åbne land gælder:
a. Spildevand fra enkeltliggende ejendomme (mindre end 30 PE) i udpegede oplande, se WebGIS, som
udleder direkte eller indirekte til søer, moser, vandløb eller nor, skal som minimum gennemgå
rensning svarende til renseklasser som angivet pa WebGIS. Dette kan ud over rensning til den givne
renseklasse opfyldes ved opsamling, afskæring eller nedsivning.
Af WebGIS fremgår de oplande, hvor foranstaltningerne indgår i baseline, samt hvilke oplande der udpeges
med denne plan, dvs. hvor der er tale om supplerende foranstaltninger.
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12) Udledningen af spildevand fra særligt vandforurenende erhverv skal i videst muligt omfang søges
begrænset ved anvendelse af bedst tilgængelig teknologi (BAT) og vandbesparende foranstaltninger,
dernæst via rensning ved kilden.
13) Ved udledning af spildevand med forurenende stoffer4 (miljøfarlige stoffer) kan der accepteres en
overskridelse af miljøkvalitetskrav for disse stoffer i en blandingszone i umiddelbar nærhed af
udledningsstedet.
14) Temperaturpåvirkninger i områder uden for et opblandingsområde, hvor der sker udledning af
kølevand, må ikke nå niveauer, der ligger uden for grænser, som sikrer, at værdierne for de typespecifikke
biologiske kvalitetselementer kan overholdes.
15) I kommunernes planlægning for spildevandsindsatsen bør følgende sideordnede prioriteringer indgå:
a. Spildevandsindsatser i vandlob med den højeste DVFI-målsætning.
b. Spildevandsindsatser i søoplande, da søerne vil vare længst tid om at opfylde miljømålet om god
tilstand.
c. Spildevandsindsatsen i vandløb, hvor forbedring af de fysiske forhold afventer forbedret
spildevandsrensning, jf. tabel 1.3.3 Undtagelser for vandlob i henhold til miljømålslovens §§ 16 og
19.
d. Spildevandsindsatser i beskyttede områder (badevand og Natura 2000 områder).

Vandløb
16) Vandet i vandløbene skal vare så rent som muligt og have en temperatur, der sikrer, at de fastlagte
miljømål for vandløb kan opfyldes.
17) Direkte indvinding af overfladevand fra vandløb skal så vidt muligt undgås. Hvor der foretages
indvinding, og hvor vandet efterfølgende udledes igen, søges længden af den påvirkede vandløbsstrækning
begrænset mest muligt, ligesom der sikres en så stor og naturligt varieret vandmængde som muligt. Der
kan kun i særlige tilfælde gives nye tilladelser til indvinding af vand fra ferske overfladevandområder. De
særlige tilfalde er fx indvinding fra de større vandløbs nedre strækninger, gravede bassiner og
afvandingskanaler.
18) Vedligeholdelse af vandløb begrænses mest muligt og udfores kun i et sådant omfang, at det ikke
hindrer opfyldelse af de fastsatte miljømål. Hvor grødeskæring er nødvendig, foretages den så vidt muligt
manuelt, i strømrende eller netværk og altid under hensyntagen
til natur- og miljømæssige interesser. Omfanget og udførslen af vedligeholdelsen af offentlige vandløb skal
fremgå af et vandløbsregulativ, jf. vandløbslovens bestemmelser.
19) Slåning af vegetation langs vandløbets kanter, brinker og brammer udføres, så det ikke forhindrer en
varieret beskygning af vandløbet.
20) Eksisterende bevoksninger af træer og buske langs vandlob bevares så vidt muligt og i så stor bredde
som muligt. Bevoksningerne kan dog med fordel udtyndes, hvis de visse steder fastholder vandløbet i
uønsket stor bredde.
21) Opgravning af bundmateriale i form af sand/mudder begrænses mest muligt, og der fjernes aldrig
sten/grus fra bunden.
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22) Hvor der forekommer dødt ved i og ved vandlob, skal dette så vidt muligt blive liggende. Herved sikres
den størst mulige fysiske variation i og omkring vandløbene.
23) Der etableres så vidt muligt fuld faunapassage ved total fjernelse af menneskeskabte sparringer i
vandlob. Hvor opstemninger bibeholdes af fx kulturhistoriske eller andre samfundsmæssige hensyn, sikres
passagen eksempelvis ved etablering af ’naturlignende stryg’ i selve vandløbet eller omløbsstryg med
tilstrækkelig vandgennemstrømning.
24) Forbedringer af de fysiske forhold i form af vandløbsrestaurering udføres på en sådan måde, at
vandløbene får mulighed for at sno sig og flytte sig, og de forbedrende tiltag skal dermed understøtte den
naturlige udvikling frem mod mere varierede fysiske forhold.
Vandløbsrestaurering, herunder åbning af rørlagte vandløb, skal gennemføres efter vandløbslovens
bestemmelser.
25) Der tillades normalt ikke rørlægninger af vandløb.
26) Kortere rørlægninger i forbindelse med vejanlæg eller lignende bør udføres uden styrt og med
vandløbsbunden ført ubrudt gennem rørlægningen.
27) Hvor der i forbindelse med restaurering, herunder genåbning af rørlagte vandløb, graves nyt forløb,
søges selve tværprofilet etableret så ’naturlignende’ som muligt. Flytning af vandløbet kan indgå som en
mulighed i forbindelse med genåbning af en vandløbsstrækning.
Det tilstræbes herved, at den hydrologiske kontakt med de nærmeste omgivelser bliver så naturlig som
muligt, ligesom en unaturligt høj transport af sand og finere materiale modvirkes.
28) Hvor der i forvejen findes en unaturligt høj materialetransport i vandløbene, søges denne begrænset
ved ’kilden’, dvs. der hvor erosionen og udvaskningen til vandløbet optræder. Hvor dette ikke er muligt, kan
der i stedet etableres sandfang.
29) Hvor der som et led i restaurering plantes træer og buske langs vandløb, udføres dette så
’naturlignende’ som muligt hvad angår artsvalg og placering i forhold til vandkanten. Det skal samtidig
sikres, at beskygningen fra planterne ikke bliver så stor, at brinkerne bliver ustabile, og den fysiske variation
i vandløbet formindskes.
30) De fysiske forbedringer foretages, hvor det er muligt, for hele vandløbssystemer under hensyntagen til
de tilgrænsende arealer, og så der sikres bedst mulig sammenhang mellem vandløbssystemerne og de
tilgrænsende arealer.
31) Reduktion af okkerbelastning bor primært foregå ved vandstandshævning og restaurering i de middel til
stærkt okkerbelastede vandløb. Dog kan tiltag i form af okkersøer benyttes ved konkrete punktkilder. For
de svagt okkerbelastede vandlob kan eventuelle initiativer for at forbedre tilstanden gennemføres ved en
tilpasning af vandløbsvedligeholdelsen.

Søer
32) Vandkvaliteten i søerne skal medvirke til, at de fastlagte miljømål for søer kan opfyldes.
33) Afvanding af søer og stillestående vandområder i øvrigt skal så vidt muligt undgås.
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34) Mindre søer, der ikke indgår specifikt i vandplanen, reguleres gennem sektor-lovgivningen
(naturbeskyttelseslov, vandløbslov, miljøbeskyttelseslov mm.). For alle søer gælder det, at de skal opnå god
økologisk tilstand. Det gælder dog ikke for regnvandsbassiner, spulefelter og lignende tekniske anlæg. Ved
risiko for manglende målopfyldelse vil der typisk være behov for at nedbringe tilførslen af næringsstoffer.
Ud over indsats over for bl.a. spildevand og regnbetingede udledninger kan der være behov for at reducere
tilførsel af næringsstoffer fra omgivende arealer.
35) Ved udpegede badeområder skal vandkvaliteten kunne leve op til badevandsdirektivets krav om
tilfredsstillende kvalitet. Kvalitetsmalet for badevand er, at alt badevand ved udgangen af 2015 i det
mindste skal vare klassificeret som tilfredsstillende. Det vil sige, at de krav, der fremgår af
badevandsbekendtgørelsen, skal være opfyldt.
Opfyldelse af krav til badevandskvalitet er en grundlæggende indsats som følge af
badevandsbekendtgørelsen, som kommunerne skal vurdere de konkrete indsatser for i de kommunale
handleplaner og reviderede spildevandsplaner.
36) For vandområder, hvor en sluse eller klap, fx kontrolklap eller højvandsklap, medfører, at
vandudvekslingen mellem to tilgrænsende vandområder ikke flyder frit, men i større eller mindre grad
styres af mennesker, skal den hidtidige drifts- og vedligeholdelsespraksis fortsættes, med mindre andet
udtrykkeligt er angivet i specifikke retningslinjer for de pågældende vandområder.
37) Indvinding af overfladevand må ikke være til hinder for, at søerne opfylder de fastlagte miljømål.

Grundvand
38) Meddelelse af tilladelser til indvinding af grundvand samt udbygning og drift af vandforsyninger ma ikke
vare til hinder for opfyldelse af vandplanens målsætninger i vandløb, søer, grundvandsforekomster,
kystvande og terrestriske naturtyper.
a. Som udgangspunkt bor indvindingen ikke medfore en reduktion af vandløbenes vandføring på over
5 % hhv. 10-25 % af medianminimum, hvor miljømålene for vandløbet er høj økologisk tilstand hhv.
god økologisk tilstand. Den nærmere fastsættelse af den tilladelige reduktion af vandforingen sker
dog pa baggrund af en konkret vurdering i forhold til vandløbstypen og vandløbets sårbarhed i
øvrigt, hvor også andre parametre end medianminimumsvandføring kan indgå. Det afgørende krav
til fastsættelse af den tilladelige reduktion af vandføringen er, at miljømålene uanset
vandindvinding vurderes at kunne nås.
b. Med hensyn til de terrestriske økosystemer skal der forud for tilladelser til vandindvinding, jf.
bekendtgørelsen om internationale naturbeskyttelsesområder mv., foretages en vurdering af, om
indvindingen kan medføre væsentlig skade pa et Natura 2000-omrade. Særligt naturtypen ”tidvis
våde enge på mager eller kalkrig bund”, ”kilder” og ”rigkær” er relevante i den forbindelse.
c. Som udgangspunkt kan den udnyttelige grundvandsressource beregnes som 35 % af
grundvandsdannelsen.
d. I oplande, hvor vandløb er påvirket af eksisterende almene vandforsyningsanlæg, således at de ikke
kan opfylde miljømålene, kan opfyldelse af vandløbenes kravværdier for
medianminimumsvandføringer ske ved flytning af indvinding eller tilledning af vand.
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39) I områder, hvor vandressourcen ikke er tilstrækkelig til at tilgodese alle behov for vandindvinding og
alle behov for vand i vandløb, søer og vandafhængige terrestriske naturtyper, bør der som udgangspunkt
prioriteres således:
a. Befolkningens almindelige vandforsyning, der omfatter bl.a. husholdning og institutioner, samt
andre vandindvindinger hvortil der stilles krav om drikkevandskvalitet og regelmæssig kontrol, jf.
kapitel 2 og 3 i bekendtgørelsen om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.
b. Opretholdelse af en miljømæssig acceptabel vandforing og vandstand i vandløb samt
vandudskiftning og vandstand i søer og vandafhængige terrestriske naturtyper i overensstemmelse
med vandplanens målsætninger.
c. Andre formål, hvortil der ikke stilles krav om drikkevandskvalitet og regelmæssig kontrol, og som
omfatter indvinding til mere vandforbrugende industrier, vanding i jordbrugserhvervene bortset fra
vanding og vask af spiselige gartneriafgrøder, vanding af golfbaner og andre vandforbrugende
fritidsaktiviteter, varmeudvinding og køleformål samt virkninger af råstofindvinding under
grundvandsspejlet, prioriteret efter en samfundsmæssig helhedsvurdering.
40) Ved placering og indretning af anlæg indenfor allerede kommune og lokalplanlagte erhvervsarealer
samt ved udlæg af nye arealer til aktiviteter og virksomheder, der kan indebære en risiko for forurening af
grundvandet, herunder deponering af forurenet jord, skal der tages hensyn til beskyttelse af såvel
udnyttede som ikke udnyttede grundvandsressourcer i områder med særlige drikkevandinteresser samt
indenfor indvindingsoplande til almene vandforsyninger.
Sarligt grundvandstruende aktiviteter ma som udgangspunkt ikke placeres inden for områder med særlige
drikkevandsinteresser eller indvindingsoplande til almene vandforsyninger med krav om
drikkevandskvalitet, der ligger uden for disse. Som særligt grundvandstruende aktiviteter anses fx
etablering af deponeringsanlæg og andre virksomheder, hvor der forekommer oplag af eller anvendelse af
mobile forureningskomponenter, herunder organiske opløsningsmidler, pesticider og olieprodukter.
41) Områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for
disse skal så vidt muligt friholdes for udlæg af arealer til byudvikling. Der kan dog udlægges arealer til
byudvikling, hvis det kan godtgøres, at der ikke er alternative placeringer, og at byudviklingen ikke
indebærer en væsentlig risiko for forurening af grundvandet. Ved byudvikling i områder med særlige
drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for disse skal det af
kommune- og lokalplaners retningslinjer fremgå, hvordan grundvandsinteresserne beskyttes.
42) Grundvandsindvinding fra dybereliggende, velbeskyttede grundvandsmagasiner med god vandkvalitet
bør som udgangspunkt kun ske til almen vandforsyning eller anden indvinding med krav om
drikkevandskvalitet.
43) Afgørelser efter miljøbeskyttelsesloven og husdyrgodkendelsesloven inden for nitratfølsomme
indvindingsområder skal leve op til indsatsplanen efter vandforsyningsloven. Afgørelser efter
miljøbeskyttelsesloven inden for nitratfølsomme indvindingsområder, hvor der ikke er udarbejdet en
indsatsplan, skal sikre, at der ikke sker nogen merbelastning, hvis udvaskningen fra rodzonen overskrider 50
mg nitrat/l i efter-situationen. Afgørelser efter husdyrgodkendelsesloven inden for nitratfølsomme
indvindingsområder, hvor der ikke er udarbejdet en indsatsplan, skal sikre, at
husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens beskyttelsesniveau vedr. nitrat til grundvand overholdes.
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Miljøfarlige Stoffer
52) Indsatsen i forhold til at opfylde miljømal i vandområderne bestemmes af, om der i de
enkelte vandområder er eller kan vare problemer med opfyldelse af miljømålet for så vidt
angår forurenende stoffer. Vandområderne er dertil inddelt i fire indsatskategorier,
jf. kapitel 2.4. Disse er:
1. vandområde uden problem
2. vandområde under observation
3. vandområde med behov for stofbestemt indsats
4. vandområde med ukendt tilstand/belastning.
For vandområder i alle 4 kategorier galder:
Udledning fra punktkilder og tilslutninger til offentlig kloak reguleres efter gældende regler og
vejledninger ved anvendelse af bedst tilgængelige teknik og med henblik pa opfyldelse af
miljøkvalitetskrav, jf. bekendtgørelsen om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til
udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet. Oversigt over oplysninger om
eksisterende og planlagte udledninger af forurenende stoffer etableres og opdateres lobende,
og udledningernes omfang kvantificeres.
53) For vandområder i kategori 2, 3 og 4 er der yderligere behov for, at
a. miljømyndigheden tilvejebringer viden om kilder, belastning og transportveje for
forurenende stoffer til vandmiljøet. Det vurderes, om kilder er diffuse eller punktkilder,
b. miljømyndigheden sikrer, at udledninger af forurenende stoffer med koncentrationer,
der har betydning for vandmiljøet, har udledningstilladelser og tilslutningstilladelser,
der er tidssvarende i forhold til gældende regler, herunder miljøbeskyttelseslovens regel
om anvendelse af bedst tilgængelige teknik og reglerne i bekendtgørelse om
miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til
vandlob, søer eller havet.
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