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Generelle
retningslinjer
Vandplanerne indeholder
retningslinjer for al
vandforvaltning i Danmark. De
fleste er rettet mod vandløb,
spildevand, søer, kystvande og
grundvand og de er dermed
skrevet ind i de enkelte temaer.
Nedenstående retningslinjer er
overordnede retningslinjer, der
gælder for alle vandrecipienter.
Alle retningslinjer er taget fra
de statslige planer uden
ændringer på hverken indhold
eller nummerering.

7.0.1) Forringelse af den
nuværende tilstand af såvel
overfladevand som grundvand
skal forebygges.

7.0.2 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
tilladelsen ikke gives, eller
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tilladelsen kan begrundes i
væsentlige samfundsmæssige
forhold.

7.0.3 Tilstanden i vandløb,
søer, grundvandsforekomster
og kystvande skal leve op til
de fastlagte miljømål, som de
fremgår af WebGIS.
Vandområder, der ikke
fremgår af WebGIS,
administreres efter
miljølovgivningen i øvrigt. Det
bør således sikres, at der ikke
meddelses 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.

7.0.4 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 vandplanernes
miljømål opfyldes, jf.
husdyrgodkendelslovgivningens
krav vedr. nitrat til
overfladevande og grundvand
samt fosforoverskuddet.
Afgørelser efter
miljøbeskyttelseslovens kapitel
3, 4 og 5 om dambrug,
havbrug og andre
erhvervsmæssige aktiviteter
skal sikre, at vandplanernes
miljømål, herunder baseline
forudsætninger og supplerende
reduktionskrav til påvirkning af
overfladevand, overholdes.

Kommunerne skal især være
opmærksomme på
godkendelser vedr. Udledning
af spildevand til vandløb, søer
eller havet og på udledninger
fra dambrug, som ikke er
miljøgodkendt.

Dette indebærer,
At tilladelse til øget
påvirkning af
vandmiljøet i en opland,
hvor miljømål er opfyldt,
som udgangspunkt først
kan meddeles, når det
er godtgjort, at
tilladelsen ikke medfører
en forringelse af
tilstanden, og
At tilladelsen til øget
påvirkning af
vandmiljøet i et opland,
hvor miljømål 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
på tidspunktet for
afgørelsen.
7.0.5 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.

7.0.6 Gennemførelse af
indsatsen efter vandplanerne
koordineres med
bevaringsmålsætningen for
Natura 2000omrader, jf.
Natura 2000planen, således
at:

a) vandplanindsatser, der
kan påvirke et Natura
2000omrade væsentligt,
kan kun gennemføres,
hvis der tilvejebringes
sikkerhed for, at
gennemførelsen uden
rimelig tvivl og på bedste
faglige grundlag ikke vil
skade
bevaringsmålsætningen for
et Natura 2000område,
eller hvis der foreligger en
helt særlig situtation, hvor
habitatdirektivets artikel
6, stk. 4, kan finde
anvendelse.

b) projekter til
gennemførelse af
vandplanindsatser, der
kan påvirke Natura2000
omrader væsentligt, skal
vurderes for deres
eventuelle konsekvenser
for arter og naturtyper på
udpegningsgrundlaget
efter proceduren i
bekendtgørelse nr. 408
om udpegning og
administration af
internationale
naturbeskyttelsesområder
samt beskyttelse af visse
arter.

