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Vandrammedirektivet, 2000 
God tilstand i vandmiljøet , herunder bæredygtig udnyttelse af 
ressourcen
Vandplanlægning og strategier for forebyggelse og 
begrænsning af forurening af vandmiljøet

Grundvandsdirektivet, 2006 
Vedtaget efter vandrammedirektivets art. 17 – forebyggelse og begrænsning af grundvandsforurening
Miljøkvalitetskrav, 2008
vedtaget efter vandrammedirektivets art. 16 – forebyggelse og begrænsning af forurening af 
overfladevandsområder
Analysekvalitetskravdirektivet, 2009
Vedtaget efter vandrammedirektivets art. 8, stk. 3 – kvalitetskrav til analyser af vand

VANDRAMMEDIREKTIVET OG DATTERDIREKTIVER



Fastsættelse af miljømål for vandforekomster, 
overfladevandområder og grundvandsforekomster – i 
udgangspunktet god tilstand 

Indsatsprogrammer for at opnå og/eller fastholde 
målopfyldelse i vandforekomster ved at sikre beskyttelse 
mod forringelse af tilstanden og om nødvendigt forbedre 
den

DEN BINDENDE VANDPLANLÆGNING



Vandområdedistrikter
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Distrikt navn

Distrikt 

nummer Areal (km2)

Jylland og Fyn 1 32083

Sjælland 2 9265

Bornholm 3 590

Internationalt 4 1101



Hovedvandoplande

/ Miljøstyrelsen / Titel på præsentation
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ID Navn km2

DK Int vidå-kruså 252

DK1.10 Vadehavet 4429

DK1.13 Odense fjord 1193

DK1.14 Storebælt 538

DK1.15 Det sydfynske øhav 765

DK1.2 Limfjorden 7598

DK1.4 Nissum fjord 1632

DK1.5 Randers fjord 3257

DK1.6 Djursland 1011

DK1.7 Århus bugt 775

DK1.8 Ringkøbing fjord 3494

DK1.9 Horsens fjord 794

DK2.6 Ïstersøen 1088

DK2.1 Kalundborg 983

DK2.2 Isefjord og roskilde fjord 1943

DK2.3 Ïresund 816

DK2.4 Køge bugt 995

DK2.5 Smålandsfarvandet 3440

DK3.1 Bornholm 590

DK4.1 Vidå-kruså 1101

DK1.1 Nordlige kattegat, skagerrak 2661

DK1.3 Mariager fjord 573

DK1.11 Lillebælt/jylland 2371

DK1.12 Lillebælt/fyn 992



Grundvandsforekomster –

antal lag VP mod VP3 
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Bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og 
grundvandsforekomster

Fastsatte miljømål  - §§ 2 og 3, jf.
Bilag 1 – Vandområdedistrikt Jylland - Fyn
Bilag 2 - Vandområdedistrikt Sjælland
Bilag 3 - Vandområdedistrikt Bornholm
Bilag 4  - Internationalt Vandområdedistrikt 

Heraf fremgår mål for kemisk og økologisk tilstand henholdsvis kemisk og 
kvantitativ tilstand, om vandforekomsten er stærk modificeret eller kunstig 
– og om den er udpeget som drikkevandsforekomst.

Fravigelse af miljømål  som følge af nye (nødvendige) projekter er hjemlet 
med § 4 
Fravigelse er alene mulig for
”1) manglende opnåelse af god grundvandstilstand, god økologisk tilstand eller, hvor det er relevant, godt økologisk 
potentiale eller manglende forebyggelse af forringelse af et overfladevandområdes eller en grundvandsforekomsts tilstand 
skyldes ændringer af overfladevandområdets fysiske karakteristika eller i grundvandsforekomstens niveau, 
eller
2) manglende forebyggelse af et overfladevandområdes forringelse fra høj tilstand til god tilstand skyldes ny bæredygtig 
menneskelig udviklingsaktivitet.”



Bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter

§ 3. Indsatsprogrammets konkrete supplerende foranstaltninger er
1) for Vandområdedistrikt Jylland og Fyn fastlagt i bilag 1,
2) for Vandområdedistrikt Sjælland fastlagt i bilag 2,
3) for Vandområdedistrikt Bornholm fastlagt i bilag 3, og
4) for Internationalt Vandområdedistrikt fastlagt i bilag 4.
Stk. 2. Bilag 5 fastlægger indsatsprogrammernes grundlæggende foranstaltninger, og 
bilag 6 fastlægger indsatsprogrammernes generelle supplerende foranstaltninger. De i 
bilag 5 og 6 nævnte foranstaltninger, som er fastsat i anden lovgivning, gælder for alle 4 
vandområdedistrikter nævnt i stk. 1.

Bilag 5 – de grundlæggende foranstaltninger: Forordningerne om bekæmpelsesmidler, 
Kemikalieforordninger som REACH-forordningerne, den danske implementering af 
nitratdirektivet, badevandsdirektivet, vvm-direktivet, Seveso-direktivet etc. Direktivets 
krav om tilladelse eller registrering  af tilladelser til udnyttelse eller forurening af vand 
mv 
Bilag 6 – de generelle supplerende foranstaltninger, særligt vandforsyningslovens regler 
om indsatsplanlægning og jordforureningsloven, men også f.eks. Skov- og planlov

§§ 4-7: Stat og kommuners pligt til at gennemføre konkrete indsatser – og undtagelser 
herfra



Bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter

§ 8 Forbuddet mod forringelse

Indsatsvejledningen, udgivet af Miljøstyrelsen 2017 

EU Domstolens domme
C  461 /13 Weser, juli 2015 (overfladevandets økologiske tilstand)
C 346/14 Schwarze Sulm, maj 2016 (lovlig fravigelse)
C 535/18 Detmold, maj 2020 (grundvandets kemiske tilstand)

CIS Guidance Document No. 36, december 2017
Exemptions to the Environmental Objectives according to Article 4(7) 
New modifications to the physical characteristics of surface water 
bodies, alterations to the level of groundwater, or new sustainable 
human development activities 


