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1. Planens indhold
Denne vandhandleplan indeholder en beskrivelse af Høje-Taastrup Kommunes planer for
realiseringen af de statslige vandplaners indsatsprogrammer. Høje-Taastrup Kommune er
omfattet af vandplanerne 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord samt 2.4 for Køge Bugt.
De statslige vandplaner kan ses på Naturstyrelsens hjemmeside www.nst.dk. Det overordnede
mål med den nye vandplanlægning i Danmark er, at hele Danmarks vandkredsløb for søer,
vandløb, kystnære del af havet, fjorde og grundvand skal have mindst ”god tilstand” eller
”godt potentiale” i år 2015 eller senest i 2027 (udgangen af tredje planperiode).
Høje-Taastrup Kommune skal, i lighed med landets øvrige 97 kommuner, udfærdige en
handleplan på baggrund af statens vandplaner. Danmark er inddelt i 23 vandoplande, og
staten har udarbejdet en vandplan for hver af dem. Vandplanerne er en helt ny plantype med
en seksårig planperiode (2009-2015, 2015-2021 og 2021-2027). De statslige vandplaner
erstatter regionplanernes retningslinjer på vandområdet. Denne vandhandleplan vil være
gældende for perioden 2010-2015.
Høje-Taastrup Kommune er omfattet af to statslige vandplaner, da kommunen er delt i to
Hovedvandoplande, henholdsvis 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord og 2.4 Køge Bugt. Hovedparten
af kommunens indsatser i forhold til vandløb ligger i hovedoplandet til Isefjord og Roskilde
Fjord og hovedfokus i denne vandhandleplan er derfor hovedsageligt knyttet til dette
hovedopland, jf. figur 1 side 7.
Vandoplande går på tværs af kommunegrænser, og Høje-Taastrup Kommune har derfor
indgået samarbejde med Egedal, Albertslund, Roskilde og Ballerup Kommuner i forhold til
opfyldelse af indsatskrav i vandløb langs kommunegrænser. Herudover er der indgået
samarbejde med Københavns Energi omkring opfyldelse af indsatser vedrørende
vandindvindingens påvirkning af overfladevande.
Forslaget til vandhandleplan for Høje-Taastrup Kommune forventes vedtaget af Byrådet den
19. juni 2012 og vil blive fremlagt i offentlig høring i 8 uger fra den 22. juni 2012 til den 21.
august 2012.
Indsatserne er fastlagt i de statslige planer, så det er særligt i forbindelse med prioriteringer
og tidsrækkefølgen for gennemførelse af indsatserne, at Høje-Taastrup kommune gerne vil i
dialog med lodsejere og andre berørte parter.
Det er muligt via naturstyrelsens hjemmeside (www.naturstyrelsen.dk)
informationer om vandplanernes indsatser på et mere detaljeret niveau.
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indhente

Kortmaterialet er hentet fra MiljøGIS på Naturstyrelsens hjemmeside.
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2. Resumé af de statslige vandplaner
Danmark er inddelt i fire vanddistrikter og herunder 23 vandoplande. For hvert hovedopland
har Staten udarbejdet vandplaner, som skal sikre renere vand i Danmarks søer, fjorde, åer og
grundvand i overensstemmelse med EU´s vandrammedirektiv.
Planerne viser, hvordan den samlede indsats for vandmiljøet skal fordeles i hele landet. Hver
vandplan opstiller mål for, hvordan miljøtilstanden skal være i områdets søer, vandløb,
kystvande og grundvand.
Til hver vandplan er der knyttet et indsatsprogram, som beskriver, hvilken indsats og hvilke
virkemidler der skal til for at nå de mål, som er opstillet vandplanerne.
Statens indsatsprogram er bindende overfor kommunerne og kommunernes vandhandleplaner
må således ikke stride imod statens vandplaner.
Høje Taastrup Kommune er omfattet af to af disse 23 vandoplande:




Isefjord og Roskilde Fjord. Hovedopland 2.2
Køge Bugt. Hovedopland 2.4

Planerne kan findes på Naturstyrelsens hjemmeside (www.naturstyrelsen.dk)

Vandplanerne er opdelt i en plandel og en redegørelse. Plandelen rummer dels et
indsatsprogram og dels retningslinjer. Indsatsprogrammet beskriver de konkrete handlinger
som kommunerne skal igangsætte i 1. planperiode, som løber frem til 22. december 2015.
Retningslinjerne i vandplanerne afløser retningslinjerne i Regionplan 2005 og har bindende
virkning overfor myndighedernes fysiske planlægning og administration herunder i relation til
konkrete sager.
Redegørelsesdelen indeholder en vandområdebeskrivelse samt en beskrivelse af påvirkninger
og tilstand af vandområder. I redegørelsen er der foretaget en vurdering af indsatsbehovene
for opfyldelse af miljømålene for vandløb, søer, kystvande og grundvand.
Indsatserne er opdelt i henholdsvis basisforanstaltninger og supplerende foranstaltninger.
Basisforanstaltningerne udgør de tiltag frem til 2012, som
tilfælde iværksat, men endnu ikke afsluttet. Det gælder
direktiver (bl.a. Nitratdirektivet og Spildevandsdirektivet),
landsplandirektiv (indeholdende de tidligere regionplaner)
gældende lovgivning.

allerede er besluttet og i visse
tiltag som bestemmelser i EUnationale vandmiljøplaner samt
og spildevandsplaner samt den

De supplerende foranstaltninger, som udgør indsatsen i vandplanens indsatsprogram efter
miljømålsloven, skal sikre målopfyldelsen inden udgangen af 2015. Miljømålsloven giver
mulighed for i særlige tilfælde at anvende undtagelsesbestemmelser. De gør det muligt, at
afvige fra tidsfristen for målopfyldelse (2015) og/eller at fastsætte lempede miljømål. I disse
to vandplaner for Isefjord og Roskilde Fjord og Køge Bugt, er der i et vist omfang anvendt
undtagelsesbestemmelser.
Sidst i vandplanerne er medtaget afsnit om overvågningsprogrammet, inddragelse af
offentligheden i planprocessen og liste over kommunalbestyrelser i oplandet.
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Indsatskrav for Høje-Taastrup Kommune
Med udgangspunkt i de i vandplanen fastlagte miljømål og opgørelse af indsatsbehovet for de
enkelte vandområder, er kravene til reduktion af påvirkningerne af de forskellige vandområder
i første vandplanperiode knyttet primært til ændret vandløbsvedligeholdelse, vandindvindingens påvirkning af overfladevande samt forbedring af vandkvaliteten i søer ved etablering af
vådområder mhp. fosforfjernelse, opstrøms søerne.
Det samlede indsatsprogram for de to Hovedoplande Isefjord og Roskilde Fjord og Køge Bugt
samt udtræk for indsatser, som er relevant for Høje-Taastrup Kommune fremgår af
nedenstående tabel 1:
Indsatsprogram Isefjord og Roskilde Fjord og Køge Bugt
Påvirkninger som skal
reduceres og tilhørende
virkemidler

1. Diffus påvirkning fra
næringsstoffer og pesticiderlandbrug
Generelle virkemidler (Staten):
 Randzoner – op til 10 m langs
vandløb og søer*
 Efterafgrøder i stedet for
vintergrønne marker
 Forbud mod pløjning af
fodergræsmarker i visse
perioder
 Forbud mod visse former for
jordbearbejdning i efteråret
 Ændring af normsystemet
 Oversvømmelse af ådale
mhp.
Fosforfjernelse
 Etablering af vådområder til
Kvælstoffjernelse
 Yderligere brug af
efterafgrøder eller godkendte
alternativer., jf.
Fødevareministeriets BEK nr.
845/2011
2. Vandindvinding påvirkning af overfladevande
 Flytning af kildepladser

Omfang af virkemiddel
Statens
indsatsprogram

I Høje-Taastrup
kommune

Total kvælstof
(tons/år)

Total fosfor
(tons/år)

-

-

282

4,4

-

56,3

Opstrøms Gundsømagle Sø: 16,4 ha
Opstrøms Vallensbæk Sø: 5,7 ha

67 ha
335 ha

-

37,9

-

5.841 ha

-

101,1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7 mio. m
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 Kompenserende udpumpning

Høje-Taastrup Kommune vælger
virkemiddel i forbindelse med meddelelse
af vandindvindingstilladelser
Kompenserende udpumpning til Nybølle Å
Vandføringen skal øges med 5 l/s

3. Fysisk påvirkning af
vandløb, søer og marine
områder
 Ændret
vandløbsvedligeholdelse
 Fjernelse af faunaspærringer
 Vandløbsrestaurering
 Genåbning af rørlagte
vandløb
 Sørestaurering

12 stk.
24 km

Ca. 15 km delstrækninger fordelt på:
Spang Å, Nybølle Å, Sengeløse Å, Hove Å
Skovkildeløbet, Vadsby Å, St. Vejle Å
Ingen
Ingen

8,4 km

Ingen

-

-

1 lokalitet

Ingen

-

-

3 anlæg

Ingen

0,56

0,13

502 ejd.

Ingen

2,3

0,5

75 udløb

Ingen

3,03

1,49

195 km.

4. Påvirkning fra punktkilder
 Renseanlæg – forbedret
rensning
 Spredt bebyggelse –
forbedret spildevandsrensning
 Regnbetingede udløb

Tabel 1. Indsatsprogram – supplerende foranstaltninger for hovedopland Isefjord og Roskilde Fjord og
Køge Bugt samt sammendrag af indsatsprogram for Høje-Taastrup Kommune. For de * mærkede
indsatser er afsat midier til kompensation/erstatning.
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Indsatsprogrammet i vandhandleplanen skal effektueres i 1. planperiode vil være gældende
frem til næste planperiode, der efter Miljømålsloven /3/ skal indledes seneste den 22.
december 2015.
Høje-Taastrup Kommunes forslag til vandhandleplanen skal være udarbejdet senest 6 måneder
efter vandplanernes offentliggørelse den 22. december 2011. Senest et år efter, dvs. den 22.
december 2012, skal den være vedtaget. Vandhandleplanerne ligger over kommuneplanen i
det danske plan- og reguleringshierarki.
Vand- og naturplanerne har en planperiode på 6 år, mens kommuneplanen har en 4-årig
planperiode. Første vandplanperiode udløber 22. december 2015.
Økonomi
Ud fra de opstillede mål, er der i vandplanerne bestemt et indsatskrav og angivet statens
virkemiddel efter et virkemiddelkatalog. Virkemiddelkataloget består af statsligt anbefalede
virkemidler, hvor der er udarbejdet cost-benefit-analyser for hvert virkemiddel. For hvert
enkelt virkemiddel gennemgår kataloget en beskrivelse af virkemidlet, forudsætninger, effekt,
økonomi samt gennemførelse.
Høje-Taastrup Kommunes muligheder for at bruge andre virkemidler end dem, der er
anbefalet i virkemiddelkataloget, varierer fra indsatsområde til indsatsområde. For de
indsatser, hvor der er en vis frihed ved valg af løsninger, skal Høje-Taastrup Kommune
dokumentere, at de alternative virkemidler har samme miljøeffektivitet som de virkemidler, de
skal erstatte.
Miljøvurdering
For samtlige statslige vandplaner er der foretaget en strategisk miljøvurdering. Da der i denne
vandhandleplan, ikke er foretaget ændringer i forhold til de statslige vandplaner og den alene
gengiver de statslige vandplaners foranstaltninger, miljøvurderes denne handleplan ikke i
henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer /8/.
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3. Forord
Høje-Taastrup Kommune skal, i lighed med landets øvrige 97 kommuner, udarbejde en
handleplan på baggrund af statens vandplaner. Danmark er inddelt i 23 vandoplande, og
staten har udarbejdet en vandplan for hver af dem. Vandplanerne er en helt ny plantype med
en seksårig planperiode (2010-2015, 2015-2021 og 2021-2027). De statslige vandplaner
erstatter regionplanernes retningslinjer på vandområdet (se bilag 1 og 2).
Denne første kommunale handleplan vil være gældende frem til næste planperiode, der efter
Miljømålsloven /3/ skal indledes senest den 22. december 2015.
I denne handleplan redegøres der nærmere for, hvordan vandplanerne for vandområde nr. 2.2
Isefjord fjord og Roskilde Fjord og nr. 2.4 Køge Bugt og deres indsatsprogrammer vil blive
realiseret indenfor Høje-Taastrup Kommunes geografiske område.
De to hovedvandoplande og tilstødende nabokommuner fremgår af nedenstående figur 1.

Figur 1. Hovedvandoplande og nabokommuner

Vandoplandene går på tværs af kommunegrænser og Høje-Taastrup Kommune har derfor
indgået et samarbejde på tværs af kommunegrænsen med Egedal, Roskilde, Albertslund og
Ballerup kommuner. Herudover har Høje-Taastrup Kommune indgået samarbejde med
Københavns Energi.
Udpegning af vådområder, der kan opfylde oplandets fosformål er foregået i regi af
VandOplandsStyregruppe (VOS).
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Handleplanen er udarbejdet med hjemmel i bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens
vandhandleplaner (Bekendtgørelse nr. 1219 af 15. december 2011 /7/), som er udarbejdet i
medfør af § 31 a stk. 3 i Miljømålsloven /3/. Ifølge bekendtgørelse nr. 1219 om
kommunalbestyrelsens vandhandleplaner, skal handleplanen indeholde:
1. Oplysning om kommunens indsats i vandplanperioden, herunder
realiseringsrækkefølge og – tidspunkt samt prioritering af den forventede indsats
(Bekendtgørelsens §§ 4 og 5)
2. Redegørelse for forholdet til anden relevant planlægning (Bekendtgørelsens § 3)
3. Kortbilag med de foranstaltninger kommunalbestyrelsen igangsætter
(Bekendtgørelsens § 4. stk. 2)
Handleplanen må ikke stride imod vandplanerne for Isefjord og Roskilde Fjord og Køge Bugt.
Forslaget til den kommunale vandhandleplan skal senest 6 måneder efter vandplanens
offentliggørelse, sendes i offentlig høring med en høringsperiode på mindst 8 uger. Kommunen
tager derefter stilling til de indkomne høringssvar og vurderer, om handleplanen skal ændres
inden den vedtages senest et år efter vandplanernes vedtagelse.

Figur 2. Tidslinje fra de statslige vandplanernes vedtagelse til den kommunale vandhandleplans
vedtagelse

For samtlige statslige vandplaner er der foretaget en strategisk miljøvurdering. Efter loven om
miljøvurdering af planer og programmer § 3, stk. 2, gælder, at hvis planer og programmer
alene indeholder mindre ændringer, skal der kun gennemføres en miljøvurdering, hvis planen
på grundlag af kriterierne i lovens bilag 2 må antages at kunne få en væsentlig påvirkning på
miljøet. Hvis handleplanen alene gengiver den statslige vandplans foranstaltninger, er der ikke
tale om en ny plan.
Høje-Taastrup Kommune har vurderet at vandhandleplanen for Høje-Taastrup Kommune ikke
skal miljøvurderes i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer /8/, da
handleplanen alene gengiver den statslige vandplans foranstaltninger.
Offentlighedsfase og aktiviteter
Høje-Taastrup Kommune er i sin administration af lovgivningen bundet af de statslige
vandplaner. Det følger af Miljømålslovens § 3, stk. 2 /3/. Kommunens råderum er begrænset i
forhold til udarbejdelsen af handleplanen, og kommunalbestyrelsen lægger derfor vægt på, at
inddragelsen af kommunens borgere, i drøftelsen af alle betydende spørgsmål, sker med dette
for øje. F.eks. er prioriteringen af indsatsen og tidsplanen til debat, men vandplanen fastslår,
at indsatsen skal gennemføres. Høje-Taastrup Kommune vil lægge stor vægt på den lokale
dialog og inddragelse af lodsejere m.fl., som efter miljølovgivningen skal gennemføres i
forbindelse med planlægningen og gennemførelsen af de konkrete initiativer for at følge op på
den kommunale handleplan.

8

Forslag til Høje-Taastrup kommunes vandhandleplan, behandles af Byrådet den 19. juni 2012
og vil blive fremlagt i offentlig høring i otte uger fra den 22. juni 2012 til den 21. august 2012.
Bemærkninger og indsigelser skal sendes til:
Høje-Taastrup Kommune, Teknik- og Miljøcenter, Att. Anja Kiel Madsen
Bygaden 2, 2630 Taastrup eller e-mail: TMC@htk.dk
Bemærkninger og indsigelser skal være Teknik- og Miljøcentret i hænde senest den 17. august
2012.
Kolofon
Vandhandleplanen er udarbejdet i perioden fra januar 2012 til maj 2012 af Høje-Taastrup
Kommune. Planlægningen er sket i samarbejde med Egedal, Roskilde, Ballerup, Albertslund
kommuner samt Københavns Energi.
Handleplanens virkemidler er de samme som i statens vandplaner.
Kortmaterialet er hentet fra MiljøGIS på Naturstyrelsens hjemmeside.
Det er muligt via Naturstyrelsens hjemmeside (www.naturstyrelsen.dk),
informationer om vandplanernes indsatser på et mere detaljeret niveau.
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4. Baggrund
Den 22. december 2000 trådte EU’s vandrammedirektiv i kraft, og direktivet har som sit
overordnede mål, at alt vand skal have god tilstand i 2015. Derfor skal alle EU-landene
gennemføre en målrettet vandplanlægning (vandplaner) for grundvand, vandløb, søer og den
kystnære del af havet. Tanken bag vandrammedirektivet er, at alt vand skal forvaltes med en
sammenhængende indsats.
Implementeringen af vandrammedirektivet i dansk lov er sket i december 2003 med
Miljømålsloven /3/. Før den kommunale reform i 2007 var mål for vandforekomster fastlagt
som retningslinjer i de daværende amters regionplaner (regionplanens vandressourceplanlægning og recipientkvalitetsplanlægning). I forbindelse med kommunalreformen fik disse
målsætninger, jf. planlovens § 3 stk. 1, retsvirkning som et landsplandirektiv, der var
gældende indtil der den 22. december 2011, hvor der blev vedtaget nye miljømål med
vandplanerne efter Miljømålsloven.
Til forskel fra regionplanernes retningslinjer indeholder vandplanerne bindende tidsfrister for
gennemførelse af vandplanens indsatsprogram.
Det overordnede mål med den nye vandplanlægning i Danmark er, at alt vand - grundvand,
vandløb, søer og den kystnære del af havet - skal have mindst ”god tilstand” eller ”godt
potentiale” i år 2015.
Miljømålsloven afstikker bindende rammer for myndighedsudøvelsen af øvrig lovgivning, jf.
MML § 3 stk. 2: ”Statslige myndigheder, regionsråd og kommunalbestyrelser er ved udøvelse
af beføjelser i medfør af lovgivningen bundet af vandplanen og den kommunale handleplan og
skal herunder sikre gennemførelsen af indsatsprogrammet og den kommunale handleplan”.
For at formålet med vandrammedirektivet opnås, skal staten udarbejde vandplaner for alle
vandområder i Danmark.
Fra vandplanernes vedtagelse fungerer de som det overordnede administrative grundlag for
dansk vandforvaltning.
Alle vandplaner er bygget op over samme disposition og fastsætter konkrete mål for de
enkelte forekomster af overfladevand samt grundvand, og der stilles krav til indsatsen. De 23
statslige vandplaner og deres tilhørende indsatsprogrammer beskriver de indsatser, der skal
gennemføres for at nå de fastsatte miljømål i vandplanerne.
Forud for vandplanerne udarbejdede amterne basisanalyser for kvaliteten af vandområderne
og vandressourcerne samt påvirkninger som resultat af menneskelige aktiviteter.
Basisanalysen blev i Danmark delt i to, hvoraf den første del er rapporteret til EUkommissionen i 2005, mens den anden del blev rapporteret i juli 2006. Naturstyrelsen har
vurderet, hvilket miljømål det enkelte vandområde skal have og har opsat et indsatsprogram
for at opnå målet, hvis ikke det allerede er opfyldt.
Vandplanerne skal følges op af kommunale handleplaner, og disse skal beskrive, hvordan
kommunen vil gennemføre den indsats, som fremgår af de statslige vandplaner.
Efter Miljømålslovens kapitel 11, skal kommunerne udarbejde vandhandleplaner, hvori der
nærmere redegøres for, hvorledes den statslige vandplan og dens indsatsprogram vil blive
realiseret inden for kommunernes geografiske områder så målsætningerne i vandplanen
derved opfyldes.
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Afvigelser i forhold til
uforstyrret tilstand.

Økologisk kvalitetsklasse
Naturlige vandområder

Kunstige eller stærkt
modificerede vandområder

Ingen eller kun ubetydelig afvigelse

Høj økologisk tilstand

Højt økologisk potentiale

Svag afvigelse

God økologisk tilstand

Godt økologisk potentiale

Mindre afvigelse

Moderat økologisk tilstand

Moderat økologisk potentiale

Større afvigelse

Ringe økologisk tilstand

Ringe økologisk potentiale

Alvorlig afvigelse
Dårlig økologisk tilstand
Dårligt økologisk potentiale
Figur 3. Målsætningsdiagram på baggrund af et økologisk kvalitetsindeks (Ecological Quality Ratio, EQR)

Den afvigelse, der skal være for vandområdet i forhold til en uforstyrret tilstand, skal jf. figur 3
højst være en svag afvigelse.
Kommunernes indsatser skal som minimum bringe vandløb til at opnå god økologisk tilstand
eller godt økologisk potentiale, svarende til nedenstående faunaklasser (Dansk Vandløbsfaunaindeks) jf. figur 4.
Vandløb
Normale

Miljømål
Økologisk
tilstand
Høj tilstand
God tilstand

Mål for
faunaklasse
7
6
5

’Blødbund’

God tilstand

4

Stærkt modificerede

Godt potentiale

5

Kunstige

Godt potentiale

6
5
4

Figur 4. Inddeling i økologiske kvalitetsklasser på baggrund af DVFI

Søernes indhold af klorofyl a (mål for algemængde i søvand) skal være på et niveau, der sikrer
målopfyldelse for den pågældende søtype.
For kystvandene skal ålegræssets dybdeudbredelse opfylde det mål, der er sat for det
pågældende vandområde.
En god tilstand i forhold til grundvand sikres ved, at grundvandet overholder miljømål for
grundvand, som fastsat i vandrammedirektivet og udbygget i grundvandsdirektivet, jf.
bekendtgørelse om fastsættelse af miljømål for vandløb, søer, kystvande, overgangsvande og
grundvand /4/.
Mht. grundvandets kvantitative tilstand betyder dette bl.a., at menneskeskabte ændringer i
grundvandsstanden kan medføre, at tilknyttede vand- og naturområder ikke kan opnå god
tilstand. Vandplanerne indeholder retningslinjer til brug for vurderingen af grundvandsforekomsternes tilstand, f.eks. mht. indikatorer for bæredygtig vandvindvinding, jf. figur 5. Se
også afsnit 1.4 Retningslinjer ”Grundvand” stk. 38 i vandplan Isefjord og Roskilde Fjord samt
Køge Bugt.
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1

Max indvinding = 35 % naturlig grundvandsdannelse

2

Max indvinding = 30 % af aktuel grundvandsdannelse

3

Max reduktion af gennemsnitlig afstrømning = 10 %

4

Max reduktion af sommervandføring = (5-50 %) afhængig af recipientmålsætning

Figur 5. Kriterier til vurdering for bæredygtigheden af indvindingen af grundvand

Tilsvarende indeholder vandplanerne mål og kriterier for vurdering af grundvandets kemiske,
dvs. forureningsmæssige, tilstand.
Ud fra de opstillede mål, er der i vandplanerne bestemt et indsatskrav og angivet statens
virkemiddel efter virkemiddelkataloget1. Virkemiddelkataloget består af statsligt anbefalede
virkemidler, hvor der er udarbejdet cost-benefit-analyser for hvert enkelt virkemiddel. For
hvert enkelt virkemiddel gennemgår kataloget en beskrivelse af virkemidlet, forudsætninger,
effekt, økonomi samt gennemførelse.
Kommunernes muligheder for at bruge andre virkemidler end dem, der er anbefalet i
virkemiddelkataloget, varierer fra indsatsområde til indsatsområde. Vådområder kan ikke
erstattes af andre virkemidler, og også på vandløbsområdet ligger virkemidlerne i de fleste
tilfælde fast. Kun i relation til spærringer kan kommunen selv vælge, hvordan man vil løse det
konkrete problem med manglende passage i vandløbet. For så vidt angår
spildevandsindsatsen, indsatsen overfor drikkevandsindvinding og sørestaurering har
kommunerne en vis frihed ved valg af løsninger. Kommunen skal dog dokumentere, at det
alternative virkemiddel har samme miljøeffektivitet som de virkemidler, de skal erstatte.
Kommunernes forslag til vandhandleplaner skal være udarbejdet senest 6 måneder efter, at
vandplanerne er offentliggjort og senest 1 år efter, skal de vedtages. Vandhandleplanerne
ligger over kommuneplanen i det danske plan- og reguleringshierarki.
Vand- og naturplanerne har en planperiode på 6 år, mens kommuneplanen har en 4-årig
planperiode. Første vandplanperiode udløber 22. december 2015.

1

Virkemiddelkatalog. Til brug for vandplanindsatsprogrammer. Version 03 januar 2010. By- og Landskabsstyrelsen Miljøministeriet.
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5. Handleplanens indsatser fastlægges med udgangspunkt i
statens indsatsprogram
Handleplanens indsatser fastsættes med udgangspunkt i vandplanerne Isefjord og Roskilde
Fjord og vandplan Køge Bugts indsatsprogram. Statens indsatsprogram er bindende overfor
kommunerne og skal effektueres i 1. planperiode. Indsatsprogrammet er et resumé af de
tiltag, der skal til for at leve op til målene i et vandområde og en opskrift på, hvordan det kan
ske.
Indsatsbehovet er opgjort som differencen mellem den maksimalt tilladte påvirkning ved
målopfyldelsen og den forventede påvirkning i 2015 (baseline 2015).
Den forventede påvirkning i 2015 beregnes som den nuværende påvirkning (2009/2010)
korrigeret for effekterne af allerede planlagte og gennemførte tiltag til reduktion af
påvirkningerne.
Baseline 2015:
Formålet med Baseline 2015 i forhold til
Vandrammedirektivet er at beskrive den
forventede miljøtilstand i vandløb, søer og
kystnære marine områder i 2015, hvori
indgår effekten af allerede besluttede tiltag.
Dette giver mulighed for at kvantificere
”afstanden til målet” i forhold til opfyldelse
af Vandrammedirektivet.

Ikke alle steder er det, af naturbetingede eller tekniske årsager, muligt at gennemføre en
indsats, der i denne første vandplanperiode dækker det fulde indsatsbehov. Den indsats, der
gennemføres, betegnes som indsatskravet for planperioden. Hvor det ikke er muligt at opfylde
det fulde indsatsbehov, forlænges tidsfristen for opnåelse af miljømålet til efter 2015, jf.
undtagelsesbestemmelserne i Miljømålslovens § 19 /3/.
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Vandplanernes indsatsprogrammer for Høje-Taastrup Kommune i vandopland Isefjord og
Roskilde Fjord samt Køge Bugt er følgende:
Indsatsprogram Høje-Taastrup Kommune
Supplerende foranstaltninger
Hovedopland Isefjord og Roskilde Fjord og Køge Bugt

1.Diffus påvirkning fra
næringsstoffer og
pesticider-landbrug
 Randzoner – op til 10 m
langs vandløb og søer1
 Efterafgrøder i stedet for
vintergrønne marker
 Forbud mod pløjning af
fodergræsmarker i visse
perioder
 Forbud mod visse former
for jordbearbejdning i
efteråret
 Ændring af normsystemet
 Oversvømmelse af ådale
mhp. P-fjernelse 2

 Etablering af vådområder
til N-fjernelse *
 Yderligere brug af
efterafgrøde eller
godkendte alternativer
2. Vandindvinding –
påvirkning af
overfladevande
 Flytning af kildepladser

 Kompenserende
udpumpning
3. Fysisk påvirkning af
vandløb og søer
 Ændret
vandløbsvedligeholdelse

3

Gundsømagle Sø:
Oversvømmelse 16,4 Ha
Vallensbæk Sø:
Oversvømmelse 5,3 Ha

Samlede årlige
omkostninger
1.000 kr./år

Miljøfarlige
stoffer,
herunder
pesticider

Iltforbruge
nde stoffer

Fosfor
(tons/år)

Fysisk
påvirkning

Effekter
Reduceret påvirkning af
overfladevande (1)
Kvælstof
(tons/år)

Anvendelse af
virkemidler

Påvirkninger som skal
reduceres og tilhørende
virkemidler

+

Uafklaret

0,106

+

Ca. 57

0,254

+

Ca. 18,4

Ingen
Endnu ikke afklaret

Uafklaret

Der vælges virkemiddel i
forbindelse med
meddelelse af
vandindvindingstilladelser
KE iværksætter
kompenserede
udpumpning i Nybølle Å

Grødeskæring:
Spang Å, Nybølle Å,
Sengeløse Å, Vadsby Å
Skovkildeløbet, Hove Å,
St. Vejle Å

Afholdes
af
vandindvinderen

+

Uafklaret

Tabel 2. Indsatsprogram for Hovedvandopland Isefjord og Roskilde Fjord og Køge Bugt.
1
2

3

Der er afsat midler til kompensation/erstatning
Projektet udvælges af vandoplandsstyregrupperne (VOS) ud fra deres omkostnings- og arealeffektivitet, dvs. prisen pr. kg fosfor pr.
hektar
På finansloven er der afsat en årlig pulje, der skal dække kompensation til jordbrugere inden for rammerne af
landdistriktsprogrammet og omkostninger til udarbejdelse af konsekvensvurderinger i forbindelse med indsatsen. Indsatsen
gennemføres inden for den økonomiske ramme. Omkostninger til konsekvensvurderinger indgår ikke i ovenstående overslag over
samlede årlige omkostninger.
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Indsatskrav i Høje-Taastrup Kommune angives på nedenstående figur 6. Den foreløbige
udpegning af mulige vådområder til fosfor-fjernelse fremgår af figur 12, side 29.

Figur 6. Ændret vandløbsvedligeholdelse, reduceret indvinding og Natura-2000 habitat.

Basisforanstaltningerne udgør de tiltag frem til 2012, som
tilfælde iværksat, men endnu ikke afsluttet. Det gælder
direktiver (bl.a. Nitratdirektivet og Spildevandsdirektivet),
landsplandirektiv (indeholdende de tidligere regionplaner)
gældende lovgivning.

allerede er besluttet og i visse
tiltag som bestemmelser i EUnationale vandmiljøplaner samt
og spildevandsplaner samt den

De supplerende foranstaltninger, som udgør indsatsen i vandplanens indsatsprogram efter
Miljømålsloven, skal sikre målopfyldelsen inden udgangen af 2015. Miljømålsloven giver
mulighed for i særlige tilfælde at anvende undtagelsesbestemmelser. De gør det muligt at
afvige fra tidsfristen for målopfyldelse (2015). I disse vandplaner for hovedopland Isefjord og
Roskilde Fjord og hovedopland Køge Bugt er der i et vist omfang anvendt
undtagelsesbestemmelser.
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Høje-Taastrup Kommune skal i første planperiode gennemføre følgende indsatser, jf. tabel 2:


Vandløb. En ændret vandløbsvedligeholdelse skal vurderes på strækninger af: Spang Å,
Sengeløse Å, Skovkildevandløbet, Vadsby Å, St. Vejle Å, Nybølle Å og privat tilløb til
Hove Å, svarende til i alt ca. 15 km vandløb.



Grundvand og grundvandsforekomsters kvantitative påvirkning af vandløb, som følge af
vandindvinding: Vandføring på en strækning ved Nybølle Å skal øges med 5 l/s. Åen
mangler vand pga. af en intensiv indvinding af grundvand i området.



Søer: Forbedring af vandkvaliteten i Vallensbæk Sø (Ishøj, Vallensbæk og HøjeTaastrup kommuner) og Gundsømagle Sø (Roskilde Kommune) ved oversvømmelse af
ådale med henblik på fosforfjernelse. Den foreløbige udpegning af vådområder er
angivet på figur 12 side 29.

I afsnit 7 uddybes ovenstående indsatser og prioriteringsrækkefølgen heraf.
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6. Kommunens prioriteringskriterier for indsatser
Kommunen skal kun prioritere den indsats, som ikke allerede er prioriteret vedrørende
generelle virkemidler. Alle de indsatser som kommunen er involveret i fremgår af afsnit 7.
Indsatsen vedrørende etablering af vådområder mhb. fosfor-fjernelse prioriteres ikke af den
enkelte kommune, men i regi af de nedsatte vandoplandsstyregrupper (VOS), som kommunen
er en del af. Styregruppen udpeger de mest egnede vådområder, der kan bidrage til at opfylde
oplandets fosformål. Indsatsen vedr. etablering af vådområder er derfor ikke beskrevet i dette
afsnit om kommunens prioritering for indsatser. Indsatsen for vådområder er beskrevet i afsnit
7.
De indsatser som kommunerne skal prioritere i henhold til statens vandplan, vedrører alene
vandløbsindsatsen og spildevandsindsatsen. For Høje-Taastrup Kommune vedrører indsatsen
på vandløbsområdet primært en vurdering af behov for ændret vedligeholdelse til forbedring af
de fysiske forhold i vandløbene samt behovet for øget vandføring i vandløb.
6.1 Spildevandsrensning i det åbne land
Høje-Taastrup Kommune er godt i gang med at gennemføre spildevandsrensning i det åbne
land. Indsatsen omfatter fortrinsvis etablering af tryksat kloakering. Inden for de seneste år,
er der således kloakeret ca. 160 ejendomme. Denne indsats er en igangværende indsats. Det
vil sige, at den er en del af kommunens vedtagne spildevandsplan. Indsatsen er ikke en ny
indsats i medfør af vandplanerne, men omfattet at vandplanens Baseline 2015.
Effekten af allerede planlage tiltag indgår således i baseline 2015, som danner grundlag for de
initiativer/virkemidler, der vurderes nødvendige i vandplanen. Spildevandindsatsen skal
medvirke til renere vand i vandløbene, som er en forudsætning for at opnå en god økologisk
tilstand.
6.2 Samarbejde med andre kommuner vedrørende vandløbsindsatsen
Høje-Taastrup kommunes vandløb er for en stor dels vedkommende grænsevandløb, hvorfor
indsatserne skal gennemføres i et tæt samarbejde med nabokommunerne. Høje-Taastrup
kommunens vandløb i vandoplandsplanen for Isefjord – og Roskilde Fjord vedrører Hove Å
systemet, som rækker ind i Roskilde, Egedal, Albertslund og Ballerup kommuner. Indsatserne i
de enkelte kommuner vedrørende Hove Å systemet, skal derfor sammentænkes således, at der
skabes en synergi i vandløbssystemet. F.eks. vil handlinger nedstrøms i vandløbssystemet
kunne skabe problemer for de opstrømsliggende kommuner og deres vandløb.
Høje-Taastrup Kommune har gennem de seneste par år haft et samarbejde med Albertslund,
Ishøj og Vallensbæk kommuner om et større projekt vedrørende forbedring af hele St. Vejle
ådal (St. Vejle Å samarbejdet). Projektet indeholder alle aspekter vedrørende ådalen. Herunder
klimatilpasning og rekreative tiltag. De nye tiltag i medfør af vandplanerne, bliver indarbejdet
i det samlede projekt for ådalen. De nye indsatser vedrører et muligt vådområde til fjernelse af
fosfor samt en mindre strækning, hvor vedligeholdelsen skal ændres.
6.3 Natura 2000 området Sengeløse - og Vasby Mose
Høje-Taastrup Kommune har et Natura 2000-område, som dækker Vasby Mose og Sengeløse
Mose. Natura 2000-området er højere prioriteret i forhold til de indsatser, der skal iværksættes
i vandløbene indenfor dette område. Det betyder, at indsatserne for at bevare naturværdierne
i mosen vægter højere end de tiltag, som er givet i medfør af vandplanerne. Der er således en
særlig fokus på de indsatser, der ligger inden for dette område.
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Ovenstående prioriteringskriterier har ført til den prioriteringsrækkefølge og tidspunkt for
realisering af indsatsen, som fremgår af afsnit 7.1.2.
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7. Indsatser
Implementeringen af vandplanernes indsatsprogram betyder, at der skal ske nye tiltag på et
eller flere af indsatsområderne.
Det følgende fungerer som en uddybning af kapitel 5 og 6 og indeholder en detaljeret
forklaring af indsatserne samt oplysninger om offentlighedens inddragelse efter
sektorlovgivningen.
Kapitlet indeholder et kort afsnit pr. indsatsområde. Der redegøres for, hvilke indsatser
kommunen planlægger at igangsætte samt hvor langt kommunen er nået med de
igangværende indsatser til forbedring af vandmiljøet.
For hvert indsatsområde redegøres der desuden for hvilke afgørelser, der skal træffes efter
særlovgivningens regler for at kunne implementere vandplanernes indsatsprogram samt
oplysninger om offentlighedens inddragelse heri.
Regeringen har truffet beslutning om, at der skal gennemføres en generel indsats til
nedbringelse af udledningerne af kvælstof og fosfor til vandmiljøet. Reduktionen skal opnås
ved anvendelse af generelle virkemidler, herunder bl.a. dyrkningsrestriktioner og etablering af
vandløbsbræmmer. Der skal herudover ske en reduktion af kvælstof- og fosforudledningerne
ved etablering af kvælstof- og fosforvådområder. Disse vådområder skal etableres af
kommunerne, der herudover også er ansvarlige for at gennemføre vandløbsindsatsen,
spildevandsindsatsen, indsatsen overfor vandindvindinger og sørestaurering.

Foto 1. Hove Å.

19

7.1 Vandløb
7.1.1 Statens indsatskrav for vandløb

I de statslige vandplaner, er der I Høje-Taastrup Kommune fastsat mål for 25 km vandløb, og
indsatsen omfatter ca. 15 km vandløb. Miljømålet for vandløb omfatter både kemisk tilstand og
økologisk tilstand. Vandløbene skal som hovedregel opnå god kemisk tilstand og mindst god
økologisk tilstand. Dog skal vandløb, der er udpegede som kunstige eller stærkt modificerede,
opnå en god kemisk tilstand eller godt økologisk potentiale. Alle vandløb skal opnå god kemisk
tilstand.
Målsætning for vandløb
I Høje-Taastrup Kommune er der ca. 41 km offentlige vandløb, hvoraf ca. 36 km er åbne
vandløb. Derudover er der flere private vandløb samt grøfter og rørledninger. De offentlige
vandløb vedligeholdes af Høje-Taastrup Kommune, og de private vandløb vedligeholdes af
lodsejerne.
Vandløbene i Høje-Taastrup Kommune er omfattet af hovedvandopland Isefjord og Roskilde
Fjord samt Køge Bugt. Kommunens største vandsystem er Hove Å, der har en samlet længde
på 31,1 km inklusiv tilløb, og afvander størstedelen af kommunen mod nord. Kommunen har
flere tilløb til Hove Å. Vandløbene opfylder ikke målsætningen. Høje-Taastrup Kommune skal
derfor i 1. planperiode 2010-2015 gennemføre indsatser for at opnå øget biodiversitet og
forbedre vandkvalitet i de vandløb, der ikke lever op til målsætningen i vandplanen.
Miljømål for vandløb
Miljømålet for økologisk tilstand i vandplan 2010-2015 er fastsat ud fra smådyrsfaunaen, der
bedømmes ved hjælp af Dansk Vandløbs Faunaindeks (DVFI) på en skala fra 1 til 7, hvor 7 er
den bedste og 1 er den dårligste tilstand.
Økologisk tilstand
Dårlig 1-2 1
Høj
God
Moderat
Ringe
Dårlig
Ukendt tilstand

Faunaklasse
”normal”
7
5 eller 6
4
3
1-2
0

Faunaklasse
”kunstig/modificeret”
6-7
4-5
3
2
1
0

Figur 7. Faunaklasser

DVFI er et mål for hvilke dyr, der er i vandløbet. Helt præcist ser man på antal og arter af en
række bundlevende hvirvelløse dyr. De forskellige dyr har forskellige krav til deres levesteder
med hensyn til de fysiske forhold i og omkring vandløbet foruden vandkemi. Man kan derfor
ved at se på hvilke dyr, der forekommer i hvilket antal klassificere kvaliteten af vandløbet.
Derudover inddeles vandløbene efter om bunden er normal; typisk groft sand eller sten og
grus, eller om der er blødbund. Blødbund vil sige fint materiale, hvor man vil synke ned, hvis
man prøver at gå i vandløbet. Den bløde bund giver ikke så gode levevilkår som den hårde, og
man kan derfor ikke forvente samme fauna, hvilket så vil afspejle sig i faunaklassen.
Målsætningen for samtlige vandløbsstrækninger i Høje-Taastrup Kommune der er omfattet af
Vandplanerne, skal opnå en faunaklasse 5, der svarer til god økologisk tilstand. Enkelte
strækninger vurderes ikke at opfylde målet i 2015.
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Vandplanerne stiller krav om, at vandløbs målsætning opnås ud fra følgende virkemidler:
 Ændret vandløbsvedligeholdelse
 Frilægning af vandløb
 Fjernelse af spærring/sikring af kontinuitet
 Vandløbsregulering/restaureing
Vandløbenes tilstand
Vandløbene i Høje-Taastrup Kommune er i dårligere tilstand end målsætningen i vandplanen.
Vandløbene har dårlig vandkvalitet der, hvor de stadig får tilført spildevand fra det åbne land
samt næringsstoffer fra landbruget. Samtidig er flere vandløb rørlagte eller har spærringer, der
forhindrer passage for vandløbsfaunaen. Flere vandløb er rettet ud, så de er blevet unaturligt
lige og dermed har fået en dårlig fysisk tilstand. Flere vandløb bliver vedligeholdt for meget til,
at der kan etableres en høj biodiversitet. Nogle vandløb mangler, på visse tidspunkter af året,
vand på grund af vandindvindingens påvirkning af vandføringen i vandløbene.
Høje-Taastrup Kommune har fået gennemført en kortlægning af 37 km vandløb i
vandløbsoplandet til Hove Å samt hele St. vejle Å i samarbejde med Albertslund Kommune.
Kortlægningen indeholdt bl.a. en vurdering af den biologiske tilstand. Den biologiske tilstand
blev vurderet sammen med den fysiske tilstand.
Nedenstående figur 8, fra ovenstående kortlægning, viser de seneste faunabedømmelser på i
alt 27 stationer i oplandet til Hove Å. Vandløbskvaliteten var i de fleste tilfælde en faunaklasse
4.

Figur 8. Faunabedømmelser på vandløbsstationer i Høje-Taastrup Kommune
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Der er ligeledes gennemført en lignende undersøgelse og vurdering af St. Vejle Å i samarbejde
med Albertslund Kommune. Her viste faunaundersøgelserne en faunaklasse 3-4.
Inden for de seneste par år har Høje-Taastrup Kommune desuden, som led i det forberedende
arbejde, gennemført opmålinger af vandløbene.
7.1.2 Kommunes indsatser for vandløb

I 1. planperiode er det eneste virkemiddel på vandløbsindsatsen i Høje-Taastrup Kommune,
ændret vandløbsvedligeholdelse.
Ændret vandløbsvedligeholdelse
Ændret vandløbsvedligeholdelse skal forbedre de fysiske forhold i vandløbene. Hvor den
nuværende vedligeholdelsespraksis er til hinder for målopfyldelse, skal der ske en ændring af
denne praksis.
Den ændrede vandløbsvedligeholdelse kan medvirke til, at vandløbet kan udvikle sig mere
naturligt, med henblik på at forbedre levestederne for dyr og planter. Behovet for at ændre
vedligeholdelsen er forskellig fra vandløb til vandløb. Dette vil bero på en konkret vurdering.
For nogle vandløb vil der være behov for helt at ophøre med vedligeholdelse, mens det for
andre vil det være tilstrækkeligt at reducere den nuværende praksis. Dette kan f.eks. være
mere skånsom vedligeholdelse eller reduktion i antallet af årlige grødeskæringer. Der henvises
i øvrigt til vejledning om Grødeskæring i vandløb på:
http://www.naturstyrelsen.dk/Udgivelser/Aarstal/2008/Vejledning_groedeskaering.htm
Der skal således kun ændres ved vedligeholdelsen i det omfang det er nødvendigt med henblik
på at opfylde miljømålet. Ændret vandløbsvedligeholdelse kan medføre at arealerne langs
vandløbet periodevis bliver mere vandlindende. Dette kan medføre et indkomsttab.
Kompensationen for indkomsttabet skal ske inden for rammerne af landdistriktsprogrammet.
Hovedparten af indsatser på vandløb knytter sig primært til vandløb i hovedopland Isefjord og
Roskilde Fjord. Indsatserne knytter sig til vandløbsstrækninger på Spang Å, Hove Å, Nybølle Å,
Skovkildevandløbet, Vadsby Å og Sengeløse Å samt et privat tilløb til Hove Å. I hovedopland
Køge Bugt er der kun knyttet indsatser til en mindre vandløbsstrækning ved St. Vejle Å.
Vandplanens indsats vedrørende ændret vandløbsvedligeholdelse fremgår af nedenstående
figur 9.
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Figur 9. Vandløbsstrækninger hvor der skal ske ændret vandløbsvedligeholdelse

Af nedenstående tabel 3 angives en samlet oversigt over de strækninger, der skal vurderes
vedrørende ændret vedligeholdelse.
Vandløb
Hove Å
Sideløb til Hove Å
(privat)
Spang Å
Sengeløse Å med
sideløb
Hakkemosegrøften
Vadsby Å
Nybølle Å
Skovkildevandløbet

Hele
vandløbsstrækningen
i meter
5200
1376

Ændret
vedligeholdelse
i meter
2564
1376

Seneste
faunaindeks
DVFI
4
-

4000 (900 rørlagt)
3800 (1453 rørlagt)

2044
1991

3
4

5000 (2800 rørlagt)
2600
4600

77
836
3818

1
3-4
4

1600

1600

3-4

St. Vejle Å
2300
884
3-4
Tabel 3. Strækninger der skal vurderes vedrørende ændret vedligeholdelse.

Nyere opmålingsdata
2008
Ikke opmålt
2012
2010
2010
Forventes opmålt
2012-2013
Forventes opmålt
2012-2013
-

i
i

Hove Å systemet
Kommunerne i oplandet til Hove Å har indgået en samarbejdsaftale vedrørende gennemførelse
af indsatser til opnåelse af god økologisk tilstand i Hove Å`s vandløbssystem.
Kommunerne er enige om, at fjernelse af spærringer i Hove Å har første prioritet. Det betyder,
at projektansøgninger vedrørende fjernelse af spærringer i Hove Å bliver indsendt af Roskilde
Kommune umiddelbart efter, at det bliver muligt at søge midler til denne indsats.
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Det vurderes ligeledes mest hensigtsmæssigt at starte opstrøms i vandløbssystemet med de
vandløb, der har tilløb til Hove Å. En reduceret grødeskæring i Hove Å kan nemlig betyde en
tilbagestuvning af vand i de vandløb, der afvander til Hove Å. Indsatsen vedrørende ændret
vandløbsvedligeholdelse i Hove Å, vil desuden afhænge af, om der skal udlægges fosforvådområder i Hove Å. Se afsnit 7.3.2. vedr. fosforvådområder.
St. Vejle Å
Høje-Taastrup Kommune har gennem de seneste par år, haft et samarbejde med Albertslund,
Ishøj og Vallensbæk kommuner omkring et større projekt vedrørende forbedring af hele St.
Vejle ådal (St. Vejle Å samarbejdet). Ændring af vedligeholdelsen på en delstrækning af St.
Vejle Å bliver indarbejdet i det samlede projekt for ådalen.
På nedenstående figur 10 er den forventede igangsættelse og færdiggørelse af projekter
vedrørende en ændret vedligeholdelse på de udpegede åstrækninger markeret. I den
indledende fase skal det undersøges, om en ændring af vedligeholdelsen kan gennemføres.

Figur 10. Prioritering af ændret vandløbsvedligeholdelse

Sengeløse Å og Spang Å
Sengeløse Å og Spang Å ligger i et Natura 2000-område. Natura 2000-handleplanens indsatser
for bevarelse og forbedring af den eksisterende natur har første prioritet i forhold til de
indsatser, som skal gennemføres i medfør af vandplanerne.
Ved reduceret grødeskæring kan der let opstå overløb fra åerne med næringsholdigt vand til
Natura 2000-området. Kommunen vurderer, at der er tale om modsat rettede interesser, da
åvandet kan forringe habitatnaturen. Ændret grødeskæring og et ringe fald på åløbene, kan
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give oversvømmelser med næringsholdigt vand til skade for den natur, der skal bevares i
mosen.
Sengeløse Å er en del af en afvandingskanal i forbindelse med et tidligere pumpelag. Ved
pumpelagets ophør er det vurderet, at vandet kan afledes via afvandingskanalen og en rørlagt
strækning ud til Nybølle Å. Den rørlagte del af Sengeløse Å er gravet dybt således, at
afstrømningen kan finde sted ved gravitation.
Hensynet til bevarelse og forbedring af naturværdierne i Natura 2000-området gør, at det ikke
er hensigtsmæssigt at forringe Sengeløse Å´s funktion som afvandingskanal. Kommunen
vurderer desuden, at vandstanden i mosen er steget, hvorfor afvandingskanalen skal fungere
efter hensigten, når mosen skal bevares, som den er i dag. Kommunen undersøger i øjeblikket
baggrunden for den konstaterede vandstandsstigning.
På baggrund af ovenstående vurderer kommunen, at det ikke er hensigtsmæssigt at foretage
en ændret vedligeholdelse af Sengeløse Å, hvorfor kommunen ikke vil prioritere en indsats i
dette vandløb.
Spang Å leder også vand gennem Natura 2000-området, jf. nedenstående figur 11.
Kommunen vil snarest muligt vurdere, om en ændret vedligeholdelse i Spang Å er
hensigtsmæssig i forhold til Natura 2000-området.

Figur 11. Prioriteringsrækkefølgen af vandløbsindsatsen med angivelse af Natura 2000 området Vasby
Mose og Sengeløse Mose.

Vandløbsregulativer
For indsatser, der skal forbedre de fysiske forhold i vandløb, kan det ikke udelukkes, at
vandløbenes vandføringsevne forringes. Effekterne heraf vil blive vurderet på baggrund af
konkrete konsekvensvurderinger. På baggrund af konsekvensvurderingerne skal Staten
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godkende
kompensationsudgifterne.
klagemuligheder vil være gældende.

Vandløbslovens

bestemmelser

om

høring

og

Vandløbsregulativerne fungerer som retsgrundlag for vandløbsmyndighederne og lodsejerne
bl.a. med hensyn til krav til vedligeholdelse. Vandløbsregulativer indeholder en beskrivelse af,
hvordan vandløb skal vedligeholdes og drives herunder en beskrivelse af vandløbet.
Reguleringer og ændring af fysiske forhold skal godkendes i forhold til Vandløbsloven /10/.
Som led i disse processer, skal der være en høring med inddragelse af relevante interessenter.
Høje-Taastrup Kommune vil revidere vandløbsregulativerne i den rækkefølge indsatserne
gennemføres, idet en ændring af vedligeholdelsen ikke kan rummes inden for de gældende
vandløbsregulativer. Kommunen vil benytte lejligheden til at digitalisere de nye
vandløbsregulativer således, at nabokommuner og borgere har bedre adgang til regulativerne.
Kommunerne i oplandet til Hove Å er enige om, at der er behov for en samlet revision af
regulativerne for hele Hove Å. Alle nye regulativer i oplandet til Hove Å vil indgå i et
tværkommunalt samarbejde, således at regulativerne hænger sammen i hele
vandløbsoplandet.
Høje-Taastrup Kommune vil ved revision af de enkelte vandløbsregulativer vurdere, om det er
muligt at understøtte statens indsats. Der kan således blive tale om en supplerende indsats i
forbindelse med en revision af det gældende regulativ.
For private vandløb skal ændring af vandløbsvedligeholdelsen ske ved at vandløbsmyndigheden fastsætter bestemmelser om vedligeholdelsen efter Vandløbslovens § 36 /10/.
Vandløb omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3 er udpeget. Beskyttelsen af udpegede § 3vandløb indebærer, at der ikke uden dispensation fra Naturbeskyttelsesloven må foretages
ændringer i tilstanden af disse ud over sædvanlig vedligeholdelse.
Retningslinjer for vandløb
De generelle bestemmelser i Vandløbsloven beskrevet under virkemidler samt
Naturbeskyttelsesloven, Miljømålsloven mv., udgør reglerne for beskyttelse af vandløb. I
tilknytning til disse bestemmelser er der i vandplanen beskrevet en række retningslinjer, der i
henhold til vandløbsloven understøtter det indsatsprogram med supplerende foranstaltninger,
der er beskrevet i vandplanerne for at opnå ”god økologisk tilstand” i vandløb.
Retningslinjerne har bindende virkning overfor Høje-Taastrup Kommune og andre
myndigheders fysiske planlægning og administration, også i relation til behandling af konkrete
sager inden for hovedvandoplandene.
7.2 Søer
Miljømålet for søer omfatter økologisk og kemisk tilstand. Miljømål for økologisk tilstand er i
vandplanerne sat ud fra klorofyl a- indholdet i søerne. Klorofyl a er et udtrykt for algevækst og
dermed sigtedybden. I miljømålet for økologisk tilstand indgår herudover miljøkvalitetskrav for
visse miljøfarlige stoffer.
Miljømålet for kemisk tilstand vurderes alene ud fra vandrammedirektivets prioriterede stoffer
samt stoffer for hvilket der på fællesskabsniveau er fastsat miljøkvalitetskrav.
Søer over 1 ha med specifik målsætning i de tidligere regionplaner for Hovedstadens
udviklingsråd samt alle øvrige søer over 5 ha, indgår i vandplanernes indsatsprogram. HøjeTaastrup Kommune har flere målsatte søer i de to hovedoplande, Isefjord og Roskilde Fjord
samt Køge Bugt. Søerne skal mindst opnå god eller høj økologisk tilstand. Vandplanerne stiller
krav om, at søers målsætning opnås ud fra virkemidler som ændret sørestaurering.
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7.2.1 Statens indsatskrav for søer

Der er i alt udpeget 18 søer i Danmark til sørestaurering. Høje-Taastrup Kommune skal ifølge
de statslige vandplaner ikke gennemføre sørestaurering i planperioden 2010-2015.
Målsatte søer i Høje-Taastrup Kommune, der er omfattet af vandplanerne fremgår af
nedenstående tabel 4.
Søer

Vandopland

Porsemose

Isefjord
og
Fjord
Isefjord
og
Fjord
Isefjiord og
Fjord
Køge Bugt
Køge Bugt
Køge Bugt
Køge Bugt
Køge Bugt

Høholm Sø
Hakkemosen
Nymølle Sø *
Fiske Sø
Flade Sø
Flinte Sø
Vallensbæk Sø

Økologisk tilstand
Roskilde

Høj

Målsætning
tilstand
Høj

Roskilde

God

God

Roskilde

Høj

Høj

Høj
Høj
Høj
God
Ringe

Høj
Høj
Høj
God
God

økologisk

*Nymølle Sø er i dag overvejende mose.

Tabel 4. Målsætning og tilstand udtrykt i økologisk tilstand på søer omfattet af vandplanerne i HøjeTaastrup Kommune.

Som det fremgår af ovenstående tabel, er målsætningerne for søerne opfyldt på nær
Vallensbæk Sø. Søens tilstand vil blive forbedret i 1. planperiode via vandplanens øvrige
indsatser vedrørende fosfor-vådområder samt ved kommunens løbende administration af
sektorlovgivningen.
Retningslinjer for søer
De generelle bestemmelser i Naturbeskyttelsesloven, Vandløbsloven og Miljømålsloven mv.,
udgør de reglerne for beskyttelse af søer. I tilknytning til disse bestemmelser, er der i
vandplanen beskrevet en række retningslinjer, der i henhold til Naturbeskyttelsesloven
understøtter det indsatsprogram, med supplerende foranstaltninger, der er beskrevet i
vandplanerne for at opnå ”god/høj økologisk tilstand” i søer. Retningslinjerne har bindende
virkning overfor Høje-Taastrup Kommune og andre myndigheders fysiske planlægning og
administration, også i relation til behandling af konkrete sager inden for hovedvandoplandene.
7.3 Vådområder
Vandplanerne stiller krav om, at der skal gennemføres en generel indsats for nedbringelse af
udledningerne af kvælstof og fosfor til vandmiljøet. Reduktionen skal bl.a. opnås ved
etablering af kvælstof- og fosforvådområder. Vådområderne skal, med undtagelse af de
supplerende statslige vådområder, etableres af kommunerne.
7.3.1 Statens indsatskrav for vådområder

Kvælstof-vådområder
I vandoplandet til Isefjord og Roskilde Fjord skal den diffuse kvælstofbelastning fra landbrug
mv. årligt reduceres med 37,9 tons om året ved kommunernes etablering af nye vådområder.
Vådområderne bidrager til at reducere udvaskning af kvælstof til de indre farvande, og de give
en rigere natur i de områder, hvor de etableres.
I oplandet er der i marts 2010 nedsat en fælles kommunal styregruppe VandOplandsStyregruppen eller ”VOS”. Styregruppen har vedtaget en kvælstofVandOplandsPlan-gruppe, eller ”N-VOP”, der udpeger de vådområder, der kan opfylde
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oplandets kvælstofmål. N-VOP’en er revideret en del gange, og foreligger pt. (foråret 2012) i
Version 6.0.
Kvælstof-VOP-gruppen udpeger 5 vådområder, der etableres af oplandets kommuner, og indtil
videre ét privat vådområde. Vådområderne ligger i Holbæk, Lejre, Roskilde, Egedal,
Frederikssund, Halsnæs og Hillerød kommuner.
I foråret 2012 er ét vådområde under etablering, én forundersøgelse er afsluttet, to er stadig i
gang, og et vådområder venter på tilsagn om forundersøgelser.
Kommunerne kan søge tilskud til forundersøgelse og anlæg hos Miljøministeriet. Ordningen
indgår i landdistriktsprogrammet. Lodsejere har også mulighed for at søge om tilskud hos
Fødevareministeriet til private projekter.
Gennemførelsen af projekterne foregår i dialog med bl.a. berørte lodsejere. I den forbindelse
skal der indhentes nødvendige myndighedstilladelser, og der skal ske inddragelse af
offentligheden efter reglerne for naturforvaltningsprojekter.
7.3.2 Kommunens indsatser på vådområder

Fosfor-vådområder
I oplandet til Isefjord og Roskilde Fjord skal den diffuse fosforbelastning fra landbrug mv. årligt
reduceres med 1,3 tons om året ved at kommunerne etablerer nye vådområder.
Af vandplanerne for Isefjord og Roskilde Fjord samt Køge Bugt fremgår det, at fosfor skal
reduceres med henholdsvis 1.340 kg fosfor og 316 kg fosfor. Denne reduktion i
fosforudledning er omregnet til et areal på henholdsvis 67 hektar for hele vandoplandet til
Isefjord og Roskilde Fjord og 15,8 hektar for hele vandoplandet til Køge Bugt. Fosforfjernelsen
skal foregå ved hjælp af oversvømmelse af ådale med henblik på fosfor-fjernelse.
Arealer i ådale, som i perioder oversvømmes, kan fjerne fosfor fra vandløbene og dermed de
søer, der ligger nedstrøms vådområderne, hvorved vandkvaliteten sidenhen forbedres i
søerne. I vandplanerne er etablering af fosfor-vådområder rettet primært mod fosfor-fjernelse
i oplande til søer, hvor målsætningen ikke forventes opfyldt. Etableringen sker derfor kun
opstrøms specifikke søer.
De to VandOplandsStyregrupper for henholdsvis Isefjord og Roskilde Fjord samt Køge Bugt ”VOS” - har netop (foråret 2012) vedtaget en fosfor-VandOplandsPlan-gruppe, eller ”P-VOP”,
der udpeger de vådområder, der kan opfylde oplandets fosformål. I første omgang udpeges de
mest lovende fosfor-områder, hvor forundersøgelserne søges påbegyndt i 2012.
Fosfor-VOP-grupperne (P-VOP) har udpeget 5 vådområder i oplandet til Isefjord og Roskilde
Fjord samt 1 i oplandet til Koge Bugt, som etableres af oplandets kommuner. Der er to
områder til Kornerup Sø og Gundsømagle Sø, et område til Fuglesø samt et til Vallensbæk Sø.
Ifølge vandplanerne skal fosforreduktionen ske i oplandet til nedenstående søer i de to
vandoplande. Vandoplandsplanerne kan ses i bilag 3 og 4.
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Krav til søer i
vandplanerne
Gundsømagle Sø
Fuglesø, Stenløse
Kornerup Sø
Vallensbæk Sø

Isefjord
–
Roskilde Fjord
x

og

Køge Bugt

x
x
X

Beliggenhed/
kommune
Roskilde og HøjeTaastrup
Lejre
Lejre og Roskilde
Høje-Taastrup og
Albertslund

Tabel 5. Oplande til søer, hvor der skal ske fosforreduktion

Gennemførelsen af projekterne foregår i dialog med bl.a. berørte lodsejere. I den forbindelse
skal der indhentes nødvendige myndighedstilladelser, og der skal ske inddragelse af
offentligheden efter reglerne for naturforvaltningsprojekter.
Af planerne fremgår, at to områder er beliggende i Høje-Taastrup Kommune:
Projektområde Kalvehave og St. Vejle Å, jf. figur 12.

Figur 12. Mulig placering af vådområder for fosfor-fjernelse

7.4 Spildevand
Spildevandpåvirkninger af vandområder sker primært fra renseanlæg, regnbetingede udløb fra
separat- og fælleskloakerede oplande, virksomheder samt fra den spredte bebyggelse.
Påvirkningen af vandområderne relaterer sig primært til spildevandets indhold af
kvælstof,
fosfor,
miljøfarlige
stoffer
samt
iltforbrugende
organisk
stof
(BI5),
sygdomsfremkaldende bakterier og vira. Dertil kommer den fysiske påvirkning af især vandløb
fra kortvarige, men intense regnbetingede udløb.
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7.4.1 Statens indsatskrav for spildevand

Høje-Taastrup Kommunes indsats vedrørende forbedret spildevandsrensning i det åbne land er
planlagt og næsten gennemført som led i kommunens spildevandsplanlægning. Kommunen har
ingen nye indsatser på spildevandsområdet i statens vandplaner. Dette gælder for alle de
nedenstående virkemidler.
Vandplanens virkemidler
 Renseanlæg
 Regnvandsbetinget udløb fra fælles kloak
 Spildevandsrensning fra ukloakerede enkeltejendomme
I indsatsprogrammet for henholdsvis oplandet til Isefjord og Roskilde fjord samt for Køge Bugt,
fremgår den samlede indsats i Vandoplandene vedrørende renseanlæg, regnbetingede udløb
og spildevandsrensning i det åbne land. Høje-Taastrup Kommune har ingen indsatskrav
vedrørende renseanlæg og regnbetingede udløb.
7.4.2 Kommunens indsatser for spildevand

Høje-Taastrup Kommune er godt i gang med at gennemført forbedret spildevandsrensning i
det åbne land ved hjælp af tryksat kloakering. Enkelte ejendomme har selv etableret et
minirenseanlæg. I den gældende Spildevandsplan /12/ er det beskrevet, at ejendomme i det
åbne land skal forbedre deres spildevandsrensning ved nye enkeltejendomsanlæg. Der er
derfor i forbindelse med etablering af tryksat kloakering lavet tillæg til den gældende
spildevandsplan vedrørende etablering af kloakering. Tillæg til spildevandsplanen skal
indarbejdes i den nye spildevandsplan, som er påbegyndt.
De nye mål for vandløb, søer og kystvande skal ligeledes indarbejdes i en revision af
spildevandsplanen. Vandplanerne angiver i denne første planperiode ingen konkrete indsatser
på spildevandsområdet. Der er derfor på nuværende tidspunkt ikke behov for at fastlægge nye
initiativer i spildevandsplanen som følge af krav i vandplanerne. Den reviderede
spildevandsplan skal sendes i høring i 8 uger og kan ikke påklages, når den er endeligt
vedtaget.
Kommunens indsats vedrørende forbedret spildevandsrensning er omfattet af baseline 2015.
Effekten af allerede gældende tiltag i regionplaner, spildevandsplaner og vandmiljøplaner på
spildevandsområdet, er indregnet i behovet for indsatser i vandplanerne. Effekten er de
såkaldte baselineforanstaltninger (Baseline 2015, se side 13).
Af nedenstående figur 13, fremgår de renseklasser, der er udlagt i Høje-Taastrup Kommune i
forbindelse med fastlæggelsen af Baseline. Af vandplanerne fremgår den samlede
baselineeffekt.
Nedenstående kort viser de rensekrav, der indgår i indsatsen vedrørende Baseline. I HøjeTaastrup Kommune skal rensning af spildevand i det åbne land opfylde henholdsvis
renseklasserne SO (reduktion af organisk stof og ammonium) og SOP (reduktion af organisk
stof, ammonium og fosfor).
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Figur 13. Renseklasser udlagt i Høje-Taastrup Kommune

Kommunen har i samarbejde med HTK Kloak A/S gennemført tryksat kloakering for ca. 160
ejendomme inden for de seneste par år. Arbejdet vedrørende forbedret spildevandsrensning i
det åbne land forventes afsluttet i 2013.
7.5 Grundvand
Miljømålet for grundvand omfatter både kvantitativ (mængde) og kvalitative (kemisk) tilstand.
Grundvandets tilstand er opdelt i ”god” eller ”ringe” tilstand. For at tilstanden kan klassificeres
som god, skal der være både god kvantitativ og god kemisk tilstand.
7.5.1 Statens indsatskrav for kvantitative tilstand af grundvandsforekomster

De kvantitative miljømål for grundvandsforekomster er fastsat således, at de tilknyttede
vandløb, søer og kystvande og terrestriske naturtyper kan opfylde deres miljømål.
Vandbalance
Kriterierne for opfyldelse af miljømål for kvantitativ tilstand er bl.a., at den gennemsnitlige
årlige indvinding i grundvandsforekomsterne over en længere periode, ikke må overstige den
langsigtede grundvandsdannelse (bæredygtig indvinding) samt, at grundvandsstanden ikke må
være så påvirket af menneskeskabte ændringer, at det kan give anledning til påvirkning af
overfladevand og terrestriske naturtyper. Den udnyttelige grundvandsressource beregnes som
35% af grundvandsdannelsen.
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I vandplanen for hovedopland Isefjord og Roskilde Fjord, indenfor kommunegrænsen til HøjeTaastrup Kommune, er det vurderet, at grundvandsforekomst med id. nr. DK 2.2.2.12, har
ringe kvantitativ tilstand, jf. figur 14, side 34.
I vandplanerne er der på baggrund af Statens grundvandmodel (den ny DK-model), foretaget
en beregning af grundvanddannelsen. Beregningerne giver et vejledende billede af, hvor der
vurderes at ske en overudnyttelse af grundvandsforekomsten. Beregningen af den udnyttelige
ressource er behæftet med en del usikkerhed. Dette skyldes især, at beregningerne ikke tager
højde for eventuel ”import og eksport” af vand mellem den pågældende forekomst og
grundvandsforekomster, der ligger i umiddelbar nærhed, da referencesituationen er den
upåvirkede tilstand uden indvinding.
7.5.2 Kommunens indsatser for kvantitativ tilstand af grundvandsforekomster

På baggrund af den udførte modellering, er det vurderet, at der særligt i Hovedstadsområdet
bør tages andre virkemidler i brug end flytning af vandindvinding. Der knyttes således ikke, i
1. planperiode, indsatser specifikt i forhold til vandbalancen. Opfyldelse af dette miljømål
forventes opfyldt ved anvendelse af virkemidler for opfyldelse af miljømålene for påvirkning af
vandløb.
Vandindvindingen i Høje-Taastrup Kommune
Høje-Taastrup Kommune skal i løbet af 2013 give nye indvindingstilladelser til 11 almene
private vandværker og en kildeplads tilhørende Københavns Energi.
I forbindelse med meddelelse af indvindingstilladelserne, vil der blive stillet vilkår om, at der
bliver gennemført undersøgelser af, hvorvidt indvindingen vil kunne påvirke nærliggende
vandområder og hvordan det kan imødegås, hvis det skulle være tilfældet.
Høje-Taastrup Kommune har i 2010 fået opstillet en grundvandsmodel for kommunen, og vil i
forbindelse med fornyelse af indvindingstilladelserne stille modellen til rådighed for de
vandværker, der skal have fornyet deres indvindingstilladelse. Grundvandsmodellen kan
benyttes til beregninger af den forventede påvirkning af nærliggende vandområder ved den
aktuelle indvinding.
7.5.3 Statens indsatskrav for kvantitativ påvirkning af vandløb

Målene for påvirkning af overfladevand/vandløb, er i første planperiode, at der skal opnås ”god
tilstand”, og at den fortsatte indvinding ikke må føre til yderligere forringelse af forholdene.
Opfyldelsen af miljømålene sikres ved, at kravene til vandføringen
(medianminimumsvandføringen) gøres til det styrende element.

i

vandløbene

Det samlede indsatsprogram for vandindvindingens påvirkning af overfladevand i de to
hovedoplande Isefjord og Roskilde Fjord samt Køge Bugt fremgår af nedenstående tabel 6.
Hovedopland

Forslag til virkemidler

2.2. Isefjord og Roskilde
Fjord

Flytning af kildepladser

2.4 Køge Bugt

Kompenserende
udpumpning
Flytning af kildepladser
Kompenserende
udpumpning

Anvendelse af
virkemidler
7 mio m3

0 mio m3

Samlede årlige omkostninger
1000 kr./år
14.700

0
0

Tabel 6. Indsatsprogram – vandindvindingens påvirkning af overfladevand

I forbindelse med udarbejdelsen af vandplanerne blev det besluttet, at indsatser overfor den
kvantitative påvirkning af overfladevand, som følge af vandindvinding, udskydes pga.
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manglende viden. Dette gælder dog ikke den i ovenstående tabel 6 angivne indsats, som
gennemføres i 1. planperiode.
Indsats i forhold til overudnyttelsen skal ske ved at kommunerne vælger virkemiddel i
forbindelse med meddelelsen af nye vandindvindingstilladelser. Det anbefales fra en
arbejdsgruppe, som har set nærmere på spørgsmålet om vandindvinding i hovedstadsområdet,
at benytte virkemidlet ”kompenserende udpumpning” i forhold til eksisterende
vandindvindingsudnyttelse af ressourcen. Dette begrundes med, at flytning af
kildepladser/omstrukturering af vandindvindingen er en økonomisk tung og teknisk vanskelig
proces.
Grundvandets kvantitative påvirkning af tilstødende vandløbssystemer er vurderet ud fra
påvirkningen af medianminimumsvandføringen. Grundvandsforekomsterne har en størrelse,
der ikke direkte kan anvendes til vurdering af vandindvindingens påvirkning af vandløbenes
minimumsvandføringer. Hovedoplandet er derfor opdelt i mindre delvandoplande.
I første planperiode er
hovedopland Isefjord og
kvantitative påvirkning af
til grundvandsforekomst
Nybølle Å. jf. figur 14.

der, indenfor kommunegrænsen til Høje-Taastrup Kommune, i
Roskilde Fjord, opstillet indsatskrav om grundvandsforekomsters
vandløb, som følge af vandindvinding. Indsatskravet er sat i forhold
med id. nr. DK 2.2.2.12, og påvirkning af en delstrækning ved
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Figur 14. Indsatskrav – reduktion af vandindvindingens påvirkning af vandløbstrækning ved Nybølle Å
ved grundvandsforekomst 2.2.2.12 DK

Ifølge vandplanerne skal medianminimumsvandføringen ved Nybølle Å øges med 5 l/s, jf.
nedenstående tabel 7.
Delvandopland

2.2.8
Maglemose Å /
Hove Å

Navn på
vandløbssystem

KBH

Vandløbs
Stations
nr.

520213

Navn på
delopland

Nybølle Å

Aktuel
medianminimums
vandføring 1995-2005
(med spildevand)
Afrundet l/s
1

Kravværdi til
medianminimums
vandføring
Afrundet l/s
6

Tabel 7. Kravværdier til indsats i Høje-Taastrup Kommune for reduktion af grundvandspåvirkningen af
vandløb
7.5.4 Kommunernes indsats for kvantitativ påvirkning af vandløb

For at opnå en god økologisk tilstand i vandløbene kræves en minimumsvandføring. I Nybølle
Å og Risby Å (som er tilløb til Nybølle Å) skal der ske en reduktion af vandindvindingens
påvirkning af vandløbene.
På nedenstående figur 15 fremgår de tre stationer, hvor der i statens vandplan er krav til, at
medianminimumsvandføring skal øges.
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Figur 15. Målestationer hvor medianminimumsvandføringen ikke er tilstrækkelig.

En stor del af Københavns Energis vandindvindingstilladelser skal revideres senest et år efter
at nærværende vandhandleplan er vedtaget. Det betyder, at kommunerne inden den 22.
december 2013, skal meddele nye vandindvindingstilladelser. I forbindelse med meddelelse af
nye vandindvindingstilladelser skal der fastsættes vilkår, der sikrer en medianminimumsvandføring i Risby Å, Nybølle Å og Hove Å. Oplandskommunerne har aftalt med Københavns
Energi, at kravet til medianminimumsvandføringen senest den 22. december 2014, skal være
opfyldt. De konkrete vilkår vil fremgå af de reviderede vandindvindingstilladelser.
Det vurderes mest hensigtsmæssigt, at anvende virkemidlet kompenserende udpumpning til
forbedring af vandføringen i Risby Å og Nybølle Å ved at kompensationsudpumpe vand til
Råmose Å. Råmose Å ligger i Ballerup Kommune og har direkte forbindelse til Risby Å.
Begrundelsen er, at det er dyrt at flytte indvindinger af grundvand og at kommunerne i nogle
områder vurderer, at det ikke er hensigtsmæssigt at hæve grundvandsstanden af hensyn til
allerede bebyggede områder nær vandløb m.v.
Udpumpningen skal styres ved hjælp af målestationer og højvandsalarm i Ballerup Kommune.
Udpumpningen skal styres således, at der kun sker en kompenserende udpumpning, når der
konstateres et behov for øget vandføring.
Egedal, Ballerup, Roskilde og Høje-Taastrup kommuner har indgået en aftale med Københavns
Energi (KE) om, at KE iværksætter en konsulentundersøgelse vedrørende kompenserende
udpumpning. Københavns Energi har en kildeplads i Ballerup Kommune, som har mulighed for
at udpumpe grundvand til Råmose Å. Undersøgelsen skal belyse relationen mellem
udpumpningspunktet i Ballerup og behovet for en øget medianminimumsvandføring i Risby Å
og Nybølle Å. Det skal undersøges, om der er behov for en eller flere kompenserede
udpumpninger for at løse opgaven med en forbedret vandføring i de to punkter. I Roskilde
Kommune er der desuden behov for periodevis ekstra vand i Hove Å nedstrøms Gundsømagle
Sø, hvorfor det skal undersøges om en kompenserende udpumpning vedrørende Risby Å og
Nybølle Å, har indflydelse på vandføringen i Hove Å nedstrøms Gundsømagle Sø.
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Af nedenstående tabel 8 angives kravene til medianminimumsvandføringen på de tre stationer.
Målestation
Risby å
station 520115
Nybølle å
station
520213
Hove å
station 520179

Aktuel
vandføring
0,0 l/sek.

Krav til vandføring

Kommune

1 l/sek.

Egedal og Albertslund

0,6 l/sek.

6 l /sek.

Egedal og Høje-Taastrup

16 l/sek.

28 l/sek.

Roskilde

Tabel 8. Krav til medianminimumsvandføring

Da vandløbene samtidig med en bedre vandføring, også skal have en ændret vedligeholdelse
(grødeskæring) af hensyn til en forbedring af de fysiske forhold i vandløbene, er det aftalt, at
undersøgelsen ligeledes skal belyse grødeskæringens betydning for medianminimumsvandføringen.
7.5.5 Indsats for kemisk tilstand af grundvandsforekomster

De kemiske miljømål vurderes på baggrund af koncentrationen af forurenende stoffer i
grundvandet. Det gælder både naturligt forekommende stoffer, hvor forhøjede koncentrationer
skyldes menneskeskabte forhold, og miljøfarlige forurenende stoffer.
Der iværksættes ingen indsats i 1. planperiode for grundvandets eventuelle kemiske
påvirkning af vandløb, søer, kystvande eller terrestriske naturtyper. Dette begrundes med, at
der ikke foreligger tilstrækkelig vidensgrundlag til at vurdere eller beskrive kontakten mellem
grundvand og overfladevand. Der findes heller ikke beregningsmetoder, der med tilstrækkelig
sikkerhed, kan redegøre for en eventuel påvirkning. Tidsfristen for målopfyldelsen af den
kemiske påvirkning udsættes således i henhold til Miljømålsloven § 19 /3/.
Indsatsen overfor drikkevandet i grundvandsforekomster med ringe kemisk tilstand, herunder
også deres status som beskyttede drikkevandsforekomster, varetages af de kommunale
indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. Således er drikkevandskvaliteten ligeledes omfattet
af de kommunale indsatsplaner.
7.5.6 Kommunens indsats for fremtidens drikkevandsinteresser

Til sikring af fremtidens drikkevandsinteresser, skal kommunen udarbejde indsatsplaner som i
detaljer skal beskrive, hvad der skal gøres for at sikre gode ressourcer af drikkevand. Jf.
bekendtgørelse om indsatsplaner /13/. Vandplanerne er udarbejdet under forudsætning af, at
drikkevandet beskyttes under den eksisterende indsatsplanlægning – som en grundlæggende
foranstaltning.
Indsatsplanerne skal udarbejdes for alle områder, der er udpeget som Område med Særlige
Drikkevandsinteresser (OSD). Da hele Høje-Taastrup kommune er udpeget som OSD, skal der
udarbejdes indsatsplaner for hele Kommunen.
Høje-Taastrup Kommune skal udarbejde indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse for i alt fire
delområder: Solhøj, Taastrup Nord, Nybølle og Ishøj indsatsområde.
De fire indsatsområder for grundvandsbeskyttelse fremgår af nedenstående figur 16.
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Figur 16. Indsatsområder for grundvandsbeskyttelse i Høje-Taastrup Kommune

Indsatsplanen for Solhøj indsatsplanområdet og Taastrup Nord indsatsplanområdet er vedtaget
i hhv. 2004 og 2010. Indsatsplanen for Nybølle indsatsplanområdet er ved at være afsluttet og
forventes vedtaget i starten af 2013, hvorimod indsatsplanen for Ishøj Indsatsplanområdet
endnu ikke er påbegyndt.
Indsatsplanen for Solhøj Kildeplads forventes revideret indenfor den nærmeste årrække.
Revisionen af indsatsplanen vil foregå i samarbejde med Ishøj, Greve, Roskilde og HøjeTaastrup kommuner.
Indsatsplaner skal behandles i kommunernes koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse
og godkendes politisk i kommunen. Inden den politiske godkendelse skal indsatsplanerne dog
ud i offentlig høring i 12 uger.
Herudover er der ikke yderligere indsatsbehov for i relation til den kemiske tilstand i
grundvandsforekomster i Hovedvandopland Isefjord og Roskilde Fjord samt Køge Bugt indenfor
kommunegrænsen til Høje-Taastrup Kommune.
Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)
I forbindelse med arbejdet med indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for Taastrup Nord og
Nybølle, er der udpeget BoringsNære BeskyttelsesOmråder (BNBO) for vandværkerne i
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Taastrup Nord og Nybølle Indsatsplanområder. Beregninger er foretaget med baggrund i
Miljøstyrelsens vejledning /9/.
Der er ikke beregnet BNBO for vandværker i Ishøj indsatsplanområde, da indsatsplanen endnu
ikke er blevet uarbejdet. Ligeledes er der ikke beregnet BNBO for vandværker beliggende i
indsatsplanområdet for Solhøj Kildeplads.
Formålet med at beregne BNBO er at:
 Forhindre eller begrænse risikoen for forurening af grundvand i boringens nærområde
for derved at beskytte drikkevandet
 Sikre responstid til at foretage oprydning og afværgeforanstaltninger
 Evt. at give mulighed for at forbedre overvågningen af grundvandskvaliteten
Følgende vandværker/kildepladser i Høje-Taastrup Kommune har fået beregnet BNBO:
Taastrup Nord indsatsplanområde
 Snubbekors Værket
Nybølle indsatsplanområde
 Birkevænget Vandværk
 Katrineberg Vandværk
 Soderup-Vadsby Vandværk
 Fløng Vandværk a.m.b.a
 Marbjerg Bys Vandværk
 Holmemarkens Vandværk
 Katrinebjerg Kildeplads (beregningen er sket i samarbejde med Københavns Energi)
Det bemærkes, at BNBO i forbindelse med disse beregninger, ikke er udlagt med hjemmel i
Miljøbeskyttelsesloven. Høje-Taastrup Kommune anvender udelukkende BNBO som et
prioriteringsværktøj i indsatsplanarbejdet.
BNBO-beregningerne vil bliver revurderet i
forbindelse med udstedelse af fornyet indvindingstilladelser til vandværkerne i løbet af i 2013.
Vandsamarbejder mellem vandselskaber og kommuner
I Høje-Taastrup Kommune blev der i 2006 etableret et Vandråd. Vandrådets formål er at virke
som et kontrolorgan for vandværkssamarbejde mellem alle almene vandværker i HøjeTaastrup Kommune, herunder at optræde som forhandler i forhold til offentlige myndigheder
med henblik på koordinering af fælles opgaver som indsatsplaner, vandforsyningsplaner
regulativer, beredskabsplaner og andre fælles administrative opgaver. Høje-Taastrup
Kommune deltager aktivt med faglige indlæg i flere årlige møder i Vandrådet.
Kommunen har i flere år afholdt kvartalsmøder med HTK Vand A/S for at drøfte aktuelle emner
og forventer at fortsætte dette.
Kommunen deltager endvidere i grundvands- og vandforsyningsnetværket i Region Sjælland.
Netværket bidrager til et fælles fagligt og kollegialt netværk på tværs af kommunegrænserne.
Der afholdes fire årlige møder med aktuelle emner for kommunerne indenfor vandforsyning og
grundvand.
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8. Forholdet til anden relevant planlægning
I det følgende beskrives handleplanens forhold til kommuneplanen, råstofplanen,
vandforsynings-planen, spildevandsplanen, de kommunale Natura 2000-handleplaner og
Natura 2000-skovhandleplaner.
Efter planlovens § 11, stk. 4, nr. 4 og 6, er følgende sektorplaner bindende for
kommuneplanen: Vandplanen, Natura 2000-planer, og handleplaner herfor. Derudover er den
kommunale risikostyringsplan samt råstofplanen bindende for kommuneplanens indhold, jf.
planlovens § 11, stk. 4, nr. 5 og 7. Det er regionsrådene, der har ansvaret for at udarbejde en
regional råstofplan for indvinding af og forsyning med råstoffer.

Figur 17. Plansystemet efter strukturreformen anno 2007 (kilde: Planloven i Praksis)

Kommuneplanen
Kommunerne udarbejder kommuneplaner, der dels indeholder en beskrivelse af kommunens
overordnede udvikling, dels tematisk opdelte retningslinjer for arealanvendelsen samt rammer
for lokalplanlægningen. Kommuneplanen kan være med til at sikre, at vand- og naturindsatsen
kommer til at ske i samspil med andre interesser i det åbne land. Mens kommuneplanen alene
er bindende for kommunen, er lokalplanen bindende for borgernes/grundejernes fremtidige
arealanvendelse inden for planens område. Der kan foretages ændringer i kommuneplantemaerne og/eller i rammer for lokalplanlægning, som fremmer målene i vandplanerne.
Høje-Taastrup Kommune har vedtaget ”Vækst, uddannelse, et aktivt liv – udviklingsstrategi
2012-2024” som opstart på revisionen af kommuneplanen. Udviklingsstrategien udpeger de
overordnede pejlemarker for kommunen. Det vurderes ikke, at der med udviklingsstrategien
peges på forhold, som vil være i strid med de statslige vandplaner og den kommunale
vandhandleplan.
Vandplanen for Isefjord og Roskilde Fjord og vandplanen for Køge Bugt giver ikke HøjeTaastrup Kommune anledning til ændring i kommunens eksisterende Kommuneplan 2010.
Kommuneplanen henviser til, at retningslinjerne for vand i Regionplan 2005 gælder, indtil en
statslig vandplan træder i kraft med nye bindende retningslinjer. Endvidere udarbejdes der
sideløbende ny kommuneplan, som forventes vedtaget med udgangen af 2013.
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I det følgende beskrives handleplanens forhold til kommuneplanen, råstofplanen,
vandforsyningsplanen, spildevandsplanen, de kommunale Natura 2000-handleplaner og Natura
2000-skovhandleplaner.
Råstofplanen
Regionen har til opgave at gennemføre en kortlægning af råstoffer og etablere den
overordnede planlægning for den fremtidige råstofindvinding. Dette sker gennem råstofplanen.
Den regionale råstofplan er en sektorplan, som kommunalstyrelsen er bundet af i den
kommunale planlægning. Kommuneplanen kan nemlig kun indeholde retningslinjer for
råstofområderne, som ikke er i strid med råstofplanlægningen, som det også ses af figur 11.
Regionsrådet skal hvert fjerde år tage stilling til, om der er behov for justeringer eller revision
af råstofplanen.
Vandplan Isefjord og Roskilde Fjord, Hovedopland 2.2 og vandplan Køge Bugt, Hovedopland
2.4 giver ikke anledning til, at Region Hovedstaden skal foretage ændringer i den eksisterede
råstofplan (Råstofplan 2007).
Region Hovedstaden er i gang med en revision af råstofplanen, der forventes endelig vedtaget
inden udgangen af 2012. Forslag til Råstofplan 2012 bliver sendt i offentlig høring medio 2012.
Høje-Taastrup Kommunen har pt. ikke kendskab til indholdet af Råstofplan 2012, herunder nye
graveområder og råstofinteresseområder. Kommunen forventer at gøre indsigelse mod
råstofplanen, hvis råstofplanen ikke redegør for, i hvilket omfang arealudpegningerne påvirker
vandplanerne eller, hvis råstofplanen vanskeliggør muligheden for at gennemføre
vandplanernes indsatsprogrammer.
Vandforsyningsplanen og spildevandsplanen
Spildevandsplaner og vandforsyningsplaner er ikke bindende for borgere og erhverv, men er
udtryk for kommunens strategi for en længerevarende periode indenfor vandområdet. Med
vandforsyningsplanen udstikker kommunalbestyrelsen rammerne, inden for hvilke den
fremtidige vandforsyningsstruktur kan udvikle sig i planperioden.
Vandforsyningsplanen
Af vandforsyningslovens § 14 /11/ fremgår det, at kommunalbestyrelsen gennem planer
tilrettelægger vandforsyningen, dvs. hvilke anlæg forsyningen skal bygge på, og hvilke
forsyningsområder de enkelte anlæg skal have.
Formålet er at sikre borgerne i kommunen adgang til rent drikkevand i tilstrækkelige
mængder. Vandforsyningsplanen skal endvidere sikre, at indvindingen af drikkevand
planlægges således, at indvindingen ikke påvirker vandløb, søer og naturområder negativt i
områder, hvor plante- og dyrelivet er afhængig af grundvand. Dette gøres bl.a. ved at
beskrive, hvordan vandforsyningen skal tilrettelægges, hvilke anlæg forsyningen skal bygge
på, og hvilke forsyningsområder de enkelte vandforsyningsanlæg skal have.
Vandforsyningsplanen i Høje-Taastrup Kommune blev vedtaget af Byrådet den 17. september
1998. På daværende tidspunkt var vandforsyningen i kommunen baseret på 14 almene private
mindre vandværker og det kommunale vandværk ”Taastrup Vandværk”.
I 2007 blev der etableret en ny kildeplads og et nyt vandværk ”Snubbekors Værket” i
kommunen. Vandværket hører nu under forsyningsselskabet HTK Vand A/S, som nu også er et
privat alment vandværk. Snubbekors Værket har en indvindingstilladelse på 1. mio. m3 pr. år.
Med etableringen af den ny kildeplads har kommunen opnået at producere ca. 40 % af
drikkevandet i eget regi, hvor Taastrup Vandværk tidligere modtog ca. 90 % af drikkevandet
fra Københavns Energi.
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Snubbekors Værket, incl. indkøbt vand fra Københavns Energi, leverer i alt ca. 2,2 mio. m3 pr.
år, hvilket svarer til i alt ca. 80 % af drikkevandet til kommunens borgere. De resterende 20 %
svarende til ca. 400.000 m3 pr. år, leveres fra de 14 øvrige almene private vandværker.
Kommunen er netop påbegyndt udarbejdelsen af en ny Vandforsyningsplan. Vandforsyningsplanen skal sikre, at der fortsat sikres en god udnyttelse af grundvandet i hele kommunen,
som er udlagt til et område med særlige drikkevandsinteresser.
Vandforsyningsplanen skal sikre at:






Alle borgere får en god og stabil vandforsyning, hvor de gældende kvalitetskrav til
drikkevandet er overholdt
Der fremadrettet er tilstrækkeligt vand til borgernes og erhvervslivets aktiviteter
Vandindvindingen er bæredygtig
Der er en god forsyningssikkerhed
Udnyttelsen af grundvandsressourcen sker i overensstemmelse med vandhandleplaner,
indsatsplaner og kommuneplan.

Borgerne i Høje-Taastrup kommune forsynes fra de 15 almene private vandværker samt over
200
enkeltindvindingsanlæg.
Vandforsyningsplanen
skal
fastlægge
vandværkernes
forsyningsområder. Vandforsyningsplanen skal endvidere angive de områder, hvor der
fremover er mulighed og behov for at en udbygning af de eksisterende vandforsyningsområder.
Vandforsyningsplanen skal også
vandforsyning i de områder, hvor
Forsyningsstrukturen skal være
kommunen skal give senest 1 år
udgangen af 2013.

beskrive de muligheder, der er for at opnå en god
det ikke er muligt at få vand fra de almene vandværker.
i overensstemmelse med de vandindvindingstilladelser
efter, at vandhandleplanen er vedtaget og dermed inden

Figur 17. Forsyningsområder for almene vandværker i Høje-Taastrup Kommune.
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Spildevandsplanen
Kommunens indsats vedrørende forbedret spildevandsrensning er omfattet af baseline 2015.
Effekten af allerede gældende tiltag i regionplaner, spildevandsplaner og vandmiljøplaner på
spildevandsområdet, er indregnet i behovet for indsatser i vandplanerne. Effekten er de
såkaldte baselineforanstaltninger (Baseline 2015).
Der er i forbindelse med indsatsen vedrørende forbedret spildevandsrensning i det åbne land
etableret tryksat kloakering. I den forbindelse er der lavet tillæg til den gældende
spildevandsplan. Tillæg til spildevandsplanen skal indarbejdes i den endelige revision af
spildevandsplanen, som er påbegyndt. De nye mål for vandløb, søer og kystvande skal
ligeledes indarbejdes i en revision af spildevandsplanen. Vandplanerne angiver i denne første
planperiode ingen yderligere indsatser på spildevandsområdet.
Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse
Indsatsplaner til beskyttelse af drikkevandsressourcen er en grundlæggende foranstaltning.
Det betyder, at vandplanernes indsatsprogram ikke berører kommunernes opgaver i medfør af
vandforsyningsloven mht. udarbejdelse af indsatsplaner til sikring af drikkevandsinteresser.
Kommunalbestyrelsen skal for de områder i vandplanen, som er udpeget som indsatsområder,
vedtage en indsatsplan, jf. § 13 og 13 a i Vandforsyningsloven, og § 2 i bekendtgørelse nr.
1430/2006 om indsatsplaner. Det omfatter alle områder med særlig drikkevandsinteresser
(OSD) og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for OSD. Kommunalbestyrelsen
skal følge den prioritering, som er fastlagt i statens kortlægning, og indsatsplanerne skal
udarbejdes på baggrund af en nærmere kortlægning af arealanvendelse, forureningstrusler og
naturlig beskyttelse af de pågældende vandressourcer.
En indsatsplan for grundvandsbeskyttelse fastlægger således det nødvendige indsatsbehov for
at beskytte såvel den nuværende som den fremtidige vandindvinding, og ikke nødvendigvis
hvilket virkemiddel der skal benyttes i det enkelte tilfælde. Kommunen kan dog pege på f.eks.
skovrejsning som et middel, hvis kommunen anser dette for den eneste/bedste løsning. Hvis
kommunen ønsker etablering af skovrejsning som virkemiddel til grundvandsbeskyttelse, skal
rollefordelingen mellem kommune, vandselskab og evt. tredjepart afklares i en skriftlig aftale.
Høje-Taastrup Kommune skal udarbejde indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse for fire
indsatsområder. Arbejdet og status for indsatsplanlægningen i Høje-Taastrup Kommune er
beskrevet under indsatser” afsnit 7.5.
De statslige vandplaner giver ikke anledning til, at der skal ske ændringer i forhold til arbejdet
eller indholdet i de igangværende indsatsplaner for grundvandbeskyttelse i Høje-Taastrup
Kommune.
Relation til Natura 2000-handleplan
Der er behov for at koordinere vandhandleplanerne med Natura 2000-handleplanerne. Dette
fremgår af ”Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens vandhandleplaner” (BEK nr. 1219 af
15/12/2011) og af ”Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsernes Natura 2000-handleplaner”
(BEK nr. 1117 af 25/11/2011).
Af afsnittet ”Forholdet til de kommunale Natura 2000-handleplaner” fremgår:
”§ 6. Den kommunale vandhandleplan skal koordinere indsatsen med de kommunale Natura
2000-handleplaner og Natura 2000-skovhandleplaner med indsatsen for vådområder omfattet
af den statslige vandplan forså vidt angår vandbehov for de naturtyper, der er direkte
afhængige af et vandøkosystem.”
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Det lovhjemlede krav til koordinering med Natura 2000-handleplaner vedrører således alene
snitfladen mellem Natura 2000-handleplanens vandafhængige naturtyper og de statslige
vandplaners indsats for vådområder.
Af ”Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsernes Natura 2000-handleplaner” (BEK nr. 1117 af
25/11/2011) fremgår af afsnittet ”Forholdet til de kommunale vandhandleplaner”:
”§ 7. De kommunale Natura 2000-handleplaner skal i samspil med de kommunale
handleplaner til udmøntning af den statslige vandplan realisere Natura 2000-planen, for så vidt
angår vandbehov for de naturtyper, der er direkte afhængige af et vandøkosystem.
Stk. 2. Natura 2000-planens mål om forbedret vandkvalitet i større søer, vandløb, fjorde og
kystvande realiseres gennem indsatsen i vandplanlægningen og skal ikke indgå i de
kommunale Natura 2000-handleplaner.”
I Høje-Taastrup Kommune findes der i Natura 2000 området Vasby- og Sengeløse Moser,
habitatnaturtyperne rigkær og tidvis våd eng, som er direkte vandafhængige. Sengeløse Å og
Spang Å går igennem moseområderne og afleder vand til Roskilde fjord. Der er et lovhjemlet
krav til samspil og koordinering mellem Natura 2000-handleplanen og den kommunale
vandhandleplan med henblik på at realisere Natura 2000-planen – hvad angår vandbehov for
de naturtyper, der er direkte afhængige af et vandøkosystem.
Hovedmålet i Natura 2000-området er at tilgodese de vandafhængige habitatnaturtyper. Det
vurderes, at forhold der har betydning for at sikre habitatnaturen i moserne er, at moserne
sikres mod at blive oversvømmet med næringsholdigt åvand og at Sengeløse Å bevarer sin
funktion som afvandingskanal. Desuden er det kommunens vurdering, at vandstanden i
moserne har været stigende gennem de senere år, hvilket vanskeliggør en drift af de lysåbne
naturtyper.
Øvrige indsatser i kommunen
Handlingsplaner for klimatilpasning
Kommunerne skal indenfor 2 år udarbejde handlingsplaner for klimatilpasning, hvor
kommunerne forventes at beskrive deres samlede klimatilpasningsinitiativer. Her vil input fra
de kommunale vandhandleplaner også indgå.
Risikostyringsplaner
I forhold til implementering af oversvømmelsesdirektivet skal der udarbejdes risikostyringsplaner i kommunerne. Nogle kommuner har allerede lavet strategier eller planer der
omhandler oversvømmelser og forebyggelse af disse. Disse kan indgå som en del af planen.
Risikostyringsplaner indgår ikke som en del af vandhandleplanen, og muligheden og behovet
for udarbejdelse af disse planer vil blive taget op i forbindelse med næste planperiode.
Regionplan 2005
Regionplan 2005 er bortfaldet i forbindelse med vandplanernes endelige vedtagelse. Nogle
retningslinjer fra disse regionplaner er ikke inkluderet i vandplanerne.
Landdistriktsprogrammet
Landdistriktsprogrammet udløber i 2013, og samtidig revideres EU’s landbrugspolitik. Hvilken
fordeling, der sker mellem medlemsstaterne kendes ikke, men hvis Danmark får reduceret sin
andel, vil dette kunne få indvirkning på finansieringen af nogle af de indsatser, som skal
gennemføres ifølge vandplanerne.
Husdyrgodkendelser
De endeligt vedtagne vandplaner ændrer ikke kommunens administrationsgrundlag for
afgørelser efter Husdyrgodkendelsesloven. Det vil sige, at vandplanerne ikke i sig selv
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skærper, slækker eller ændrer lovens beskyttelsesniveauer for udvaskning af nitrat eller for
tilladt fosforoverskud. Da beskyttelsesniveauerne endvidere er lagt til grund ved fastsættelse
af indsatsbehovet i vandplanerne, vil vandplanerne ikke i sig selv kunne lægges til grund for at
ændre beskyttelsesniveauerne, herunder heller ikke de kommunale handlingsplaner, der nu
skal udarbejdes som følge af vandplanerne. Se også Miljøstyrelsens nyhedsbrev af 22.
december 2011.
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Bilag 2: Retningslinjer i henhold til statens vandplaner 20102015
Myndighedernes administration af miljølovgivningen
Ved meddelelse af tilladelser og godkendelser samt andre aktiviteter, der påvirker vandets
tilstand i Hovedvandoplandet Isefjord og Roskilde Fjord og Køge Bugt, 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 miljømål, 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 miljømål 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 skal sikre, at vandplanens miljømål, herunder baselineforudsætninger og supplerende reduktionskrav til påvirkning af overfladevand, overholdes.
Kommunerne skal især være opmærksomme på 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:
 at tilladelse til øget påvirkning af vandmiljøet i et opland, hvor miljømål 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 miljømål ikke er opfyldt,
som udgangspunkt først kan meddeles, når det er godtgjort, at miljømålet uanset
tilladelsen kan nås ved hjælp af andre tiltag.

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.
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 first-
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flush bassin på 5 mm (50 m3 pr. red. ha) svarende til en årlig udledning på ca. 250 m3 pr.
red. Ha oplandsareal. 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 på tilbageholdelse
af bundfældelige stoffer.
9) Hvor der er risiko for hydrauliske problemer, skal regnbetingede udledninger som
udgangspunkt reduceres til 1-2 l/s pr. ha (totalt areal), svarende til naturlig afstrømning.
bassiner på såvel separate regnvandsudløb som på overløbsbygværker skal i disse
situationer have en størrelse, så der som gennemsnit højst sker overløb fra bassinet hvert
5. år (n=1/5 pr. år). 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, bør rent overfladevand fra eksempelvis tagarealer afledes til nedsivning
eller opsamles til vandingsformål eller lignende. Ved tilladelse til udledning i vandløb 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 på WebGIS.
Dette kan udover 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.

b.

inden for de udpegede oplande findes et stort antal søer og moser, hvor det af
tekniske grunde ikke er muligt at markere oplandet. Ejendomme, der afleder
spildevand til sådanne søer eller moser med et areal større end 100 m2, hvor det er
dokumenteret, at målsætningen ikke er opfyldt, og hvor der endnu ikke er meddelt
påbud om forbedret spildevandsrensning, er tillige omfattet af supplerende krav til
rensning for fosfor.

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 en blandingszone, 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.
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15) I kommunernes planlægning
prioriteringer indgå:
a.
b.
c.
d.

for

spildevandsindsatsen

bør

følgende

sideordnede

spildevandsindsatser i vandløb med den højeste DVFImålsætning,
spildevandsindsatser i søoplande, da søerne vil være længst tid om at opfylde
miljømålet om god tilstand,
spildevandsindsatsen i vandløb, hvor forbedring af de fysiske forhold afventer
forbedret spildevandsrensning, jf. tabel 1.3.3 Undtagelser for vandløb i henhold til
miljømålslovens §§ 16 og 19,
spildevandsindsatser i beskyttede områder (badevand og Natura 2000 områder).

Vandløb
16) Vandet i vandløbene skal være 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 tilfælde er fx
indvinding fra de større vandløbs nedre strækninger, gravede bassiner og
afvandingskanaler.
18)Vedligeholdelse af vandløb begrænses mest muligt og udføres 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 udførselen af
vedligeholdelsen af offentlige vandløb skal fremgå af et vandløbsregulativ, jf.
vandløbslovens bestemmelser.
19)Slåning af vegetation langs vandløbets kanter, brinker og bræmmer udføres, så det ikke
forhindrer en varieret beskygning af vandløbet.
20)Eksisterende bevoksninger af træer og buske langs vandløb 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.
22)Hvor der forekommer dødt ved i og ved vandløb, 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
spærringer i vandløb. 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 gennem føres efter
vandløbslovens bestemmelser.
25) Der tillades normalt ikke rørlægninger af vandløb.
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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 sammenhæng
mellem vandløbssystemerne og de tilgrænsende arealer.
31)Reduktion af okkerbelastning bør 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 vandløb bør tilstanden forbedres
ved ændret vandløbsvedligeholdelse.
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.
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, spule
felter 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. Kvalitetsmålet for badevand er, at alt badevand ved
udgangen af 2015 i det mindste skal være 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
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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 må ikke være til hinder for opfyldelse af vandplanens målsætninger i vandløb,
søer, grundvandsforekomster, kystvande og terrestriske naturtyper.
a.

Som udgangspunkt bør indvindingen ikke medføre 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 indenfor sidstnævnte interval vurderes i
forhold til vandløbstypen og vandløbets sårbarhed i øvrigt.

b.

I områder, der er påvirket af almene vandforsyninger, kan der for vandløb, hvor
miljømålene er enten høj eller god økologisk tilstand, fastsættes kravværdier for
påvirkningen, der accepterer en større reduktion end angivet ovenfor, hvis det ud fra
et konkret kendskab til de hydromorfologiske og fysisk-kemiske forhold vurderes, at
miljømålene kan opnås.

c.

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 på et
Natura 2000-område. Særligt naturtypen ”tidvis våde enge på mager eller kalkrig
bund”, ”kilder” og ”rigkær” er relevante i den forbindelse.

d.

Som udgangspunkt kan den udnyttelige grundvandsressource beregnes som 35 % af
grundvandsdannelsen.

e.

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.

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 vandføring 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,
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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. Særligt grundvandstruende aktiviteter må
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 eftersituationen. Afgørelser efter husdyrgodkendelsesloven inden for nitratfølsomme
indvindingsområder, hvor der ikke er udarbejdet en indsatsplan, skal sikre, at
husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens beskyttelsesniveau vedr. nitrat til grundvand
overholdes.
Kystvande
44) I de kystnære områder skal vandkvaliteten medvirke til, at de fastlagte miljømål for
kystnære områder kan opfyldes.
45) Ved udpegede badeområder skal vandkvaliteten kunne leve op til badevandsdirektivets
krav om tilfredsstillende kvalitet. Kvalitetsmålet for badevand er, at alt badevand ved
udgangen af 2015 i det mindste skal være klassificeret som tilfredsstillende. Det vil sige, at
de krav, der fremgår af badevandsbekendtgørelsen skal være opfyldt.
46) 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.
47) I forbindelse med klapning skal det sikres, at det opgravede sediment ikke giver anledning
til forurening af havet.
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48)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.
49) Ved administration af tilladelser til skaldyrsfiskeri med bundslæbende redskaber skal der i
første planperiode fastlægges vilkår, der sikrer, at
a.
b.
c.

den nuværende tilstand ikke forringes
fiskeri af skaldyr sker i begrænsede, præcist definerede vandområder ud fra en
konkret vurdering
der er mulighed for udbredelse af ålegræs til den målsatte dybdegrænse.

50) Skaldyrsopdrætsanlæg og havbrug skal som udgangspunkt placeres
a.
b.

på vanddybder større end, hvad der svarer til den forventede gennemsnitlige
dybdeudbredelse af ålegræs og den naturlige variation (ved vandplanens mål om god
tilstand)
i områder med gode strømforhold.

Blandings- og aktivitetszoner
51) Den relevante tilladelsesmyndighed kan udlægge aktivitetszoner, jf. kapitel 1.2, omkring
havne, sejlrender og klappladser. Det kan accepteres, at vandplanens miljømål om god
økologisk og kemisk tilstand ikke bliver opfyldt inden for en aktivitetszone,
a.
b.
c.

hvis aktiviteterne ikke vedvarende udelukker eller hindrer opfyldelse af miljømålet i
den øvrige del af vandområdet
hvis den samlede udstrækning af aktivitetszone inden for et vandområde kun udgør
en mindre del af vandområdets udstrækning
hvis den manglende målopfyldelse inden for aktivitetszonen alene skyldes
påvirkningen fra den aktivitet eller de aktiviteter, der er grundlag for udlægning af
aktivitetszonen, fx oprensningsaktiviteter eller påvirkning fra dybtgående skibes
sejlads.

Udlægning af aktivitetszone skal ske, så udstrækningen af den enkelte zone er begrænset til
aktiviteternes umiddelbare nærhed og afpasset efter størrelsen af påvirkningen fra de
pågældende aktiviteter fastlagt i overensstemmelse med anvendelsen af bedst tilgængelige
teknik eller bedste miljømæssig praksis. Det skal tilstræbes at opnå den bedst mulige
økologiske og kemiske tilstand i aktivitetszonen.
For havne, sejlrender og klappladser beliggende i eller i umiddelbar nærhed af Natura 2000
områder skal det sikres, at aktiviteten ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af de arter
eller naturtyper, som udgør udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området. Påvirkningen fra
de sejladsrelaterede aktiviteter skal søges minimeret under anvendelse af bedst tilgængelige
teknik eller bedste miljømæssig praksis.
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Miljøfarlige forurenende stoffer
52) Indsatsen i forhold til at opfylde miljømål i vandområderne bestemmes af, om der i de
enkelte vandområder er eller kan være 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.
2.
3.
4.

vandområde
vandområde
vandområde
vandområde

uden problem
under observation
med behov for stofbestemt indsats
med ukendt tilstand/belastning.

For vandområder i alle 4 kategorier gælder:
Udledning fra punktkilder og tilslutninger til offentlig kloak reguleres efter gældende regler og
vejledninger ved anvendelse af bedst tilgængelige teknik og med henblik på 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 løbende,
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
vandløb, søer eller havet.

Koordinering af vandplaner og Natura 2000-planer
1) I forbindelse med tilladelser, godkendelser mv., som kan påvirke et Natura
2000-område, foretages en koordinering af den samlede indsats, jf.
bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens vandhandleplaner, og det vurderes,
om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering efter reglerne i bekendtgørelse
om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder
samt beskyttelse af visse arter.
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Bilag 3: Fosfor-Vandoplandsplan for Køge Bugt opland 2.4
Udfyld de lysegrønne felter - de grå felter må ikke ændres!

1.0

P- Vandoplandsplan for
Version :
dato

Køge Bugt opland 2.4

1.0
13.03.2012

Formandskab for Vandoplandsstyregruppe (kommune, kontaktper.)

NST-4253-00001

Høje-Taastrup Kommune, Arne Schøller Larsen

Få flere oplysninger
www.vandprojekter.dk

Der vedlægges oversigtskort over vandoplandet med markering af de enkelte projekters beliggenhed (kan angives med prik)

Projektkatalog for Fosforvådområdeprojekter
Kommunale projekter

Projektnavn

Beliggenheds Projektejer:
kommune( r) kommune

P reduktion
(kg P /år) 1

Sø med indsats
behov

I alt
Store Vejle Å

Høje-Tåstrup/AHøje-Tåstrup

Vallensbæk Sø

0,0

Budget
ForunderStørrelse søgelse
(hektar) 2

5,3
5,3

120.000
120.000

Forundersøgelse
startdato

01-08-12

Forunder- Budget
søgelse
Realisering
slutdato

31-12-12

390.000
390.000

Projekt
startdato

01-08-13

Projekt
slutdato

Beliggende
Projekti Natura
2000
modning

01-08-14 nej

Ide

3

kr/kg P
#DIVISION/0!
#DIVISION/0!
#DIVISION/0!
#DIVISION/0!
#DIVISION/0!
#DIVISION/0!
#DIVISION/0!
#DIVISION/0!
#DIVISION/0!
#DIVISION/0!
#DIVISION/0!
#DIVISION/0!
#DIVISION/0!
#DIVISION/0!

min 20 i snit
gennemsnitlig kg P/ha/år
0
omkostningseffektivitet kr/kg N ######## max 2842 pr. projekt

OBS!! Værdi opfylder ikke krav

ter:

for ådalsprojekter (anslået reduktion kg P, indtil der foreligger forundersøgelse) - udfyldes pt. Ikke
areal påvirket område (anslået areal, indtil der foreligger forundersøgelse)
Idefase: påtænkt projekt, oplysning er alene baseret på skøn eller gennemsnitstal
Skitsefase: planlagt projekt, oplysninger kan helt eller delvis stamme fra ældre forundersøgelser eller fra nyere foreløbige faglige vurderinger og analyser
Forundersøgt: projekt er ansøgt eller forundersøgt, oplysninger er fagligt og økonomisk kvalificerede

SUM
I alt P reduktion (kg)
I alt ha
I alt kg. P/ha/år
pris kr. (kommuneandel)

0,0
5,3
0
510.000
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Bilag 4: Fosfor-Vandoplandsplan for Isefjord og Roskilde Fjord opland 2.2
!

Udfyld de lysegrønne felter - de grå felter må ikke ændres!

1.0

P- Vandoplandsplan for
Version :
dato

Isefjord og Roskilde Fjord opland 2.2

Ver. 2
30-03-2012

NST-4253-00001

Formandskab for Vandoplandsstyregruppe (kommune, kontaktper.)

Roskilde Kommune, Hans Chr. Jensen

Få flere oplysninger
www.vandprojekter.dk

Der vedlægges oversigtskort over vandoplandet med markering af de enkelte projekters beliggenhed (kan angives med prik)

Projektkatalog for Fosforvådområdeprojekter
Kommunale projekter

Projektnavn
nr

Beliggenheds
kommune( r)

Projektejer:
kommune

Budget
ForunderP reduktion Størrelse søgelse
(hektar) 2
(kg P /år) 1

Sø med indsats
behov

I alt
4
10
12
14
15

"Enghave" v Ledreborg Allé
Lavbund, Viby Å
Ø f Ellevej
Kalvehave
Spangebæk 1, syd

Lejre
Lejre
Roskilde
Roskilde
Roskilde
Roskilde
Roskilde/Høje Taastrup
Egedal
Egedal

Kornerup Sø
Kornerup Sø
Gundsømagle Sø
Gundsømagle Sø
Fuglesø

1.476,0
406,0
556,0
112,0
328,0
74,0

73,8
20,3
27,8
5,6
16,4
3,7

Forundersøgelse
startdato

Forunder- Budget
søgelse
Realisering
slutdato

809.000
194.000
198.000
138.000
166.000
113.000

3.094.485
737.300
667.220
469.050
910.840
310.075

Projekt
startdato

Projekt
slutdato

Beliggende
Projekti Natura
2000
modning

3

kr/kg P

Ide
Ide
Ide
Ide
Ide

2294
1556
5420
3283
5717
#DIVISION/0!
#DIVISION/0!
#DIVISION/0!
#DIVISION/0!
#DIVISION/0!
#DIVISION/0!
#DIVISION/0!

gennemsnitlig kg P/ha/år
omkostningseffektivitet kr/kg N

20
2,645

min 20 i snit
max 2842 pr. projekt

.

Noter:
1 for ådalsprojekter (anslået reduktion kg P, indtil der foreligger forundersøgelse) - udfyldes pt. Ikke
2 areal påvirket område (anslået areal, indtil der foreligger forundersøgelse)
3 Idefase: påtænkt projekt, oplysning er alene baseret på skøn eller gennemsnitstal

Skitsefase: planlagt projekt, oplysninger kan helt eller delvis stamme fra ældre forundersøgelser eller fra nyere foreløbige faglige vurderinger og analyser
Forundersøgt: projekt er ansøgt eller forundersøgt, oplysninger er fagligt og økonomisk kvalificerede

SUM
I alt P reduktion (kg)
I alt ha
I alt kg. P/ha/år
pris kr. (kommuneandel)

1.476,0
73,8
20
3.903.485
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