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Vandhandleplanens indhold 
 
Denne vandhandleplan indeholder en beskrivelse af Hjørring Kommunes planer for 
realisering af de statslige vandplaners indsatsprogram for perioden 2010-2015. 
 
Vandhandleplanen beskriver indsatsen udpeget i Hjørring Kommune, og hvordan 
kommunen prioriterer gennemførelsen af indsatserne. 
 
Vandhandleplanen indeholder ligeledes en beskrivelse af, hvilke indvirkninger 
indsatsprogrammet får på anden planlægning. Det gælder f.eks. for kommuneplanen, 
spildevandsplanen, vandforsyningsplanen og råstofplanen. 
 
Herudover beskrives, hvordan eksisterende planer skal ændres for at være i 
overensstemmelse med vandplanerne. 
 
 
Detailkort  
 
På Naturstyrelsens hjemmeside er det muligt at hente informationer om vandplanerne 
- f.eks. om, hvordan vandplanerne er blevet til, og hvilke indsatser, der skal 
iværksættes. 
 
 
Vandplanerne og vandhandleplanerne 
 
Det følger af vandrammedirektivet, at miljømålene skal være nået senest den 22. 
december 2015. Naturstyrelsen betragter en indsats, hvortil der kan søges finansiering, 
som værende iværksat, hvis kommunen har indsendt ansøgning om forundersøgelse 
inden den 22. december 2014 med henblik på fysisk realisering inden den 22. 
december 2015. 
 
I december 2012 kendte Natur- og Miljøklagenævnet de statslige vandplaner ugyldige, 
og hjemviste planerne til fornyet behandling i Naturstyrelsen med den begrundelse, at 
den supplerende høring i 2011 var væsentlig for kort. Nævnet fandt ikke andre 
tilblivelsesmangler ved planerne. 
 
I den forbindelse blev de kommunale vandhandleplaner ligeledes erklæret ugyldige, da 
der ikke var vedtaget vandplaner. Vandplanerne blev endeligt vedtager den 30. 
oktober 2014. Kommunerne skal på denne baggrund udarbejde nye vandhandleplaner. 
  
Det er Hjørring Kommunes opfattelse, at realisering af indsatserne i vandhandleplanen 
ikke er ensbetydende med, at miljømålet god økologisk tilstand er opnået senest med 
udgangen af 2015. 
 
Det skyldes primært, at de miljøforbedrende effekter for en række indsatser ikke kan 
forventes nået til 2015. Årsagen er, at en række naturtyper og vandområder har en 
længere tidshorisont end det, som gælder for perioden 2010–2015 for at opnå god 
økologisk tilstand. 
 



 

  

Hjørring Kommunes mulighed for at realisere vandhandleplanen fuldt ud forudsætter, 
at kommunen kan opnå de nødvendige godkendelser og finansiering af de ansøgte 
projekter hos staten. 
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1. Forord 
 
Denne vandhandleplan er en realisering af vandplanerne for Hovedvandopland 1.1 
Nordlige Kattegat og Skagerrak samt Hovedvandopland 1.2 Limfjorden.  
 
Hjørring Kommune skal, i lighed med landets øvrige 97 kommuner, udarbejde en 
vandhandleplan på baggrund af de statslige 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, 2016-
2021 og 2022-2027). De statslige vandplaner erstatter regionplanernes retningslinjer 
på vandområdet. Denne første vandhandleplan gælder frem til næste planperiode. 
 
Vandoplandene går på tværs af kommunegrænser. Hjørring Kommune har derfor 
indgået et tværkommunalt samarbejde med Frederikshavn, Brønderslev og 
Jammerbugt Kommune om vandforekomster, der er fælles.  
 

Figur 1. Hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak (venstre) og 1.2 Limfjorden (højre). 

 
 
Vandhandleplanen er udarbejdet med baggrund i bekendtgørelse om 
kommunalbestyrelsens vandhandleplaner (Bekendtgørelse nr. 1219 af 15. december 
2011), som er udarbejdet jf. § 31a, stk. 3, i miljømålsloven. 
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Vandhandleplanen må ikke stride imod de statslige vandplaner, ifølge bekendtgørelse 
nr. 1219 om kommunalbestyrelsens vandhandleplaner, og skal indeholde: 
 

• Oplysning om kommunens indsats i vandplanperioden, herunder 
rækkefølgen for realisering og tidspunkt samt prioritering af den forventede 
indsats (Bekendtgørelsens §§ 4 og 5). 
 

• Redegørelse for forholdet til anden relevant planlægning (Bekendtgørelsens 
§ 3). 
 

• Kortbilag med de indsatser kommunalbestyrelsen igangsætter 
(Bekendtgørelsens § 4. stk. 2). 

 
Forslag til den kommunale vandhandleplan skal senest 6 måneder efter vandplanernes 
offentliggørelse sendes i offentlig høring med en høringsperiode på mindst 8 uger (Fig. 
1). Kommunen tager derefter stilling til høringssvarene, og vurderer om handleplanen 
skal ændres inden den vedtages senest 1 år efter vandplanernes vedtagelse – dvs. 
senest den 22. december 2012. 
 
 

 

 
 
Forslag til en kommunal vandhandleplan kan ikke vedtages, hvis andre berørte 
kommunalbestyrelser eller staten gør indsigelse mod planforslaget ifølge regler om 
klage og søgsmål i miljømålsloven. Forslaget kan først vedtages, når der er opnået 
enighed. 
 
Det er regionerne, der skal fungere som mæglere, hvis der ikke opnås enighed mellem 
to eller flere kommuner jf. miljømålslovens § 31d, stk. 3. Hvis der ikke opnås enighed, 
skal Regionsrådet forelægge sagen for Miljøministeren, som herefter træffer en 
afgørelse.  
 
Miljøministeren kan komme med indsigelse mod et forslag til vandhandleplan inden 
udløbet af høringsperioden. Indsigelsen skal handle om varetagelse af statslige 
interesser eller opfyldelse af internationale forpligtelser. Forslaget kan herefter først 
vedtages, når der er opnået enighed mellem parterne om de nødvendige ændringer. 
Miljøministeren træffer afgørelse, hvis der ikke ved forhandling kan opnås enighed. 
 
For samtlige statslige vandplaner er der foretaget en strategisk miljøvurdering. Hvis 
vandhandleplanen alene gengiver den statslige vandplans indsatser, er der ikke tale 
om en ny plan. Er der imidlertid tale om ændringer i vandhandleplanen i forhold til den 

Figur 2. Tidslinje fra vandplanernes vedtagelse til den kommunale vandhandleplans vedtagelse. 
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statslige vandplan, er planen omfattet af lov om miljøvurdering af planer og 
programmer. Efter loven om miljøvurdering af planer og programmer § 3, stk. 2 (LBK 
nr. 936 24/9/2009) 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.  
 
Vandhandleplanen for Hjørring Kommune omfatter alene indsatser, der er udpeget i 
vandplanerne. Hjørring Kommune vurderer på denne baggrund, at vandhandleplanen 
for Hjørring Kommune ikke skal miljøvurderes i henhold til lov om miljøvurdering af 
planer og programmer (LBK nr. 936 24/9/2009). 
 
Kommunens afgørelse om ikke at udarbejde en miljøvurdering offentliggøres samtidig 
med offentliggørelse af vand- og Natura 2000 handleplanerne. 
 
 
Offentlighedsfase 
 
Forslag til vandhandleplan for Hjørring Kommune har været fremlagt til offentlig 
høring i 8 uger i perioden 2. marts - 27. april 2015. 
 
Høringssvar indkommet i perioden er medtaget i den samlede vurdering ved 
udarbejdelse af den endelige vandhandleplan for Hjørring Kommune, som Byrådet har 
vedtaget den 28. august 2015. 
 
Kommunerne er bundet af de statslige vandplaner i sin administration af lovgivningen. 
Det følger af miljømålslovens § 3, stk. 2. Kommunens råderum er begrænset i forhold 
til udarbejdelse af vandhandleplanen. Inddragelse af borgere, lodsejere og 
interesseorganisationer i drøftelsen af alle betydende spørgsmål må derfor ske med 
dette for øje. Det betyder, at f.eks. prioriteringen af indsatsen og tidsplanen kan være 
til debat. Indsatsen ligger derimod fast og skal gennemføres ifølge vandplanen. 
 
Hjørring Kommune lægger stor vægt på den lokale dialog og inddragelse af lodsejere 
og andre, som efter miljølovgivningen er høringsberettigede i forbindelse med 
gennemførelse og planlægning af de konkrete indsatser. 
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2. Resume af de statslige vandplaner 
 
I Danmark implementeres Vandrammedirektivet via miljømålsloven og de statslige 
vandplaner. Den egentlige udmøntning sker ved udarbejdelse af kommunale 
vandhandleplaner. 
 
Det overordnede formål med de statslige vandplaner er at opnå god økologisk tilstand 
for alt overfladevand (vandløb, søer og vådområder), grundvand og kystvande inden 
udgangen af 2015. Staten fastsætter konkrete miljømål og krav til indsatser for de 
enkelte forekomster af overfladevand, grundvand og kystvand i vandplanerne. 
 
I vandplanerne er der en redegørelse for de enkelte forekomster af overfladevand, 
grundvand og kystvande, og i de tekniske baggrundsnotater beskrives de nødvendige 
handlinger af staten. 
 
Vandplanerne indeholder retningslinjer, der har bindende virkning for myndighedernes 
fysiske planlægning og administration. Herunder i relation til konkrete sager. 
 
Hjørring Kommune er omfattet af to vandplaner. Vandplan for Hovedvandopland 1.1 
Nordlige Kattegat og Skagerrak samt Hovedvandopland 1.2 Limfjorden. 
 
I begge vandplaner er der generelle reduktionskrav til udledning af bl.a. kvælstof og 
fosfor, som myndighederne skal håndhæve ved administration af sektorlovgivningen. 
Herudover er der udpeget konkrete indsatser, som kommunerne skal gennemføre 
inden for vandløbs- og søområdet (Tabel I og II). 
 
Hjørring Kommune har i de to vandplaner fået udpeget en række indsatser, som skal 
gennemføres inden udgangen af 2015. Virkemidlerne for indsatsen er restaurering af 
vandløb, genåbning af rørlagte vandløb, fjernelse af spærringer i vandløb og indsats for 
spildevand i det åbne land. De konkrete udpegede indsatser i Hjørring Kommune 
fordeler sig på følgende måde: 
 
Indsatsområde Endelige vandplaner i Danmark Indsats Hjørring 

med tilsagn 
Hjørrings andel 

% 

Åbning af rørlagte strækninger 
(km) 

150 12 8,0 

Vandløbsrestaurering (km) 450 55 12,2 

I alt km vandløb med indsats 700 67 9,6 

Fjernelse af spærringer (antal) 1330 209 15,7 

Supplerende i forhold til spredt 
bebyggelse (antal) 35.000 

804 
 

2,3 
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Tabel I. Den samlede Indsats frem til 2015 for Hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak. 
Fodnoter til indsatsprogrammet kan set på Naturstyrelsens hjemmeside. 
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Tabel II. Den samlede Indsats frem til 2015 for Hovedvandopland 1.2 Limfjorden. Fodnoter til 
indsatsprogrammet kan set på Naturstyrelsens hjemmeside. 
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3. Baggrund 
 
I Danmark er EU’s Vandrammedirektiv implementeret via miljømålsloven og udmøntes 
ved udarbejdelse af statslige vandplaner og kommunale vandhandleplaner. 
   
Vandrammedirektivet trådte i kraft den 22. december 2000. Direktivets formål er, at 
fastlægge en ramme for beskyttelse af alt overfladevand (vandløb, søer og 
vådområder), grundvand og kystvande i EU-landene. Direktivet tager udgangspunkt i 
vandløbsoplande med henblik på at sikre en helhedsorienteret beskyttelse og 
udnyttelse af såvel overfladvand som grundvand og kystvande. Tanken bag 
Vandrammedirektivet er, at alt vand på sin vis hænger sammen, og at vand derfor skal 
forvaltes med en sammenhængende indsats.  
 
Implementeringen af Vandrammedirektivet i dansk lov er sket med vedtagelse af 
miljømålsloven i december 2003. Miljømålsloven fastsætter bindende rammer for 
myndighedsudøvelsen af øvrig lovgivning, jf. § 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.” 
 
Staten skal ifølge miljømålsloven udarbejde vandplaner med både bindende miljømål 
og tidsfrister for gennemførelse af indsatsprogram for alle vandområder i Danmark. 
For senest inden udgangen af 2015 at sikre Vandrammedirektivets miljømål om god 
økologisk tilstand i alt overfladevand, grundvand og kystvande.  
 
Mål for vandforekomster var før den kommunale reform i 2007 fastlagt som arbejde 
for 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 de statslige vandplaner blev vedtaget den 
22. december 2011.  
 
Ved vandplanernes vedtagelse fungerer de som det overordnede administrative 
grundlag for forvaltningen af vandressourcer i Danmark. 
 
Staten har udarbejdet 23 statslige vandplaner, der er bygget op over samme 
disposition og fastsætter konkrete mål og krav til indsats for de enkelte forekomster af 
overfladevand, grundvand og kystvande. I alle 23 vandplaner beskriver 
indsatsprogrammer de indsatser, der skal gennemføres for at nå de fastsatte miljømål. 
 
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 EU-kommissionen i 2005, mens den anden del blev rapporteret juli 2006. 
Naturstyrelsen har vurderet, hvilket miljømål det enkelte vandområde skal have og har 
opsat et indsatsprogram for at opnå målet, hvis det ikke allerede er opfyldt.  
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Vandplanerne skal følges op af kommunale handleplaner. Disse skal beskrive, hvordan 
kommunerne vil gennemføre den indsats, som fremgår af de statslige vandplaner. 
Efter miljømålslovens kapitel 11 skal kommunerne udarbejde vandhandleplaner, hvori 
de redegør for, hvordan de statslige vandplaner og deres indsatsprogram vil blive 
realiseret inden for kommunernes geografiske områder, så målsætningerne i 
vandplanerne kan opfyldes.  
 
Det overordnede mål med den nye vandplanlægning i Danmark er, at opfylde 
målsætningen om, at alt vand – dvs. grundvand, vandløb, søer og den kystnære del af 
havet skal have mindst god økologisk tilstand eller godt potentiale senest med 
udgangen af 2015.  
 
Tabel III. Målsætningsdiagram på baggrund af et økologisk kvalitetsindeks. 

 
Den afvigelse, der skal være for vandområdet i forhold til en uforstyrret tilstand skal jf. 
tabel III højst være en svag afvigelse.  Vandløb har god økologisk tilstand, hvis de som 
minimum har en faunaklasse 5 efter Dansk Vandløbs Fauna Indeks (DVFI). Vandløb 
klassificeret som vandløb med blødbund har dog målopfyldelse ved en faunaklasse 4 jf. 
tabel IV. 
 

Tabel IV. Inddeling i økologiske kvalitetsklasser på baggrund af DVFI. 

Vandløb 
Miljømål 

økologisk tilstand 
Mål for 

faunaklasse 

Normale 

Høj tilstand 7 

God tilstand 
6 

5 

”Blødbund” God tilstand  

Stærk modificerede Godt potentiale 5 

Kunstig Godt potentiale 
6 
5 
4 

 

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 
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Søer har opnået målopfyldelse, når de overholder et specifikt angivet krav til indholdet 
af klorofyl a (mål for algemængde i søvand) for den pågældende søtype.  
 
Kystvande har miljømål fastsat ud fra dybdegrænsen for udbredelse af ålegræs i 
Kattegat og klorofyl koncentrationen i Skagerrak, i vandplan for 2010–2015. 
 
Grundvandsforekomster har god økologisk tilstand, hvis de har opnået god tilstand 
både i forhold til kvantitativ og kemisk tilstand. Med hensyn til grundvandets 
kvantitative tilstand betyder dette bl.a., at menneskeskabte ændringer i 
grundvandstanden ikke må hindre, at tilknyttede vand- og naturområder kan opnå god 
økologisk tilstand. 
 
Vandplanerne indeholder retningslinjer til vurdering af om grundvandsforekomsterne 
udnyttes bæredygtigt. I forbindelse med vandindvinding og påvirkning af vandløb 
fremgår det, at den nærmere fastsættelse af den tilladelige reduktion sker på 
baggrund af en konkret vurdering i forhold til vandløbstypen og vandløbets sårbarhed i 
øvrigt. Andre parametre end medianminimumsvandføring kan indgå. Det afgørende 
krav til fastsættelse af den tilladelige reduktion er, at miljømålene uanset 
vandindvinding vurderes at kunne nås. 
 
Tilsvarende indeholder vandplanerne mål og kriterier for vurdering af grundvandets 
kemiske, dvs. forureningsmæssige, tilstand. 
 
I vandplanerne er der bestemt et indsatskrav og angivet virkemidler ud fra de 
opstillede mål efter virkemiddelkataloget. Virkemiddelkataloget består af statsligt 
anbefalede virkemidler, hvor der er udarbejdet cost-benefit-analyser for hver enkelt 
virkemiddel. For hver 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. 
• På vandløbsområdet ligger virkemidlerne i de fleste tilfælde fast. 
• I relation til spærringer kan kommunerne selv vælge, hvordan de vil løse 

konkrete problemer med manglende passage i vandløb. 
• I forhold til spildevandsindsatsen, indsatsen over for indvinding af drikkevand 

og sørestaurering har kommunerne en vis frihed ved valg af løsninger. 
 
I de tilfælde kommunerne vælger alternative virkemidler, skal de dokumentere, at de 
alternative virkemidler har samme miljøeffektivt som de virkemidler, de skal erstatte.  
 
Staten har det overordnede ansvar for implementering af Vandrammedirektivet over 
for EU-kommissionen og for at direktivet overholdes. Kommunerne har ansvaret for, at 
vandplanerne implementeres igennem udarbejdelse af vandhandleplaner, samt at 
vandhandleplanerne ikke strider mod vandplanernes mål. 
 
Kommunernes forslag til vandhandleplaner skal være udarbejdet senest 6 måneder 
efter, at vandplanerne er offentliggjort, og senest 1 år efter skal de vedtages – dvs. 
senest den 30. oktober 2015. 
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Vandhandleplanerne ligger over kommuneplanen i det danske plan- og 
reguleringshierarki. 
 
Vandplanerne har en planperiode på 6 år, mens kommuneplanen har en 4-årig 
planperiode. Første vandplanperiode udløber den 22. december 2015. 
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4. Vandhandleplanens indsatser 
 
Indsatserne i vandhandleplanen for Hjørring Kommune fastsættes med udgangspunkt i 
indsatsprogrammet i vandplan for Hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat og 
Skagerrak samt Hovedopland 1.2 Limfjorden. Statens indsatsprogram er bindende over 
for kommunerne, og skal gennemføres i første planperiode. Indsatsprogrammet er en 
oversigt over de tiltag, der skal til for at leve op til målene i et vandområde og en 
beskrivelse af, hvordan det kan ske.  
 
De indsatser, der skal ske i et vandområde udtrykkes ved en påvirkning, der skal 
reduceres. Under de enkelte påvirkninger er angivet, hvilke virkemidler der, ifølge 
staten, skal anvendes til at forbedre miljøtilstanden. Der angives også en forventet 
effekt af indsatsen samt den samlede årlige omkostning forbundet hermed (Tabel I og 
II).  
 
Vandplanernes indsatsprogram for Hjørring Kommune fremgår af Tabel V. I den 
revideret vandplan fra oktober 2014 er indsatsen for Hjørring Kommune reduceret til 
39 km restaurering og 199 spærringer. Hjørring Kommune realiser imidlertid de 
indsatser, der er nævnt i tabel V, da der tidligere er tildelt tilskud til disse fra staten. 
Disse uoverensstemmelser fremgår ikke af det kortmateriale staten har udgivet 
sammen med vandplanen. 
 
           Tabel V. Indsatsprogram for Hjørring Kommune frem til 2015. 
 

Indsatsområde Endelige 
Vandplaner:  

Nordlige 
Kattegat og 
Skagerrak 

Indsats 
Hjørring 

med tilsagn 

Hjørrings 
andel 

% 

Åbning af rørlagte strækninger 
(km) 

18 12 66,7 

Vandløbsrestaurering (km) 73 55 75,3 

I alt km vandløb med indsats 91 67 73,6 

Fjernelse af spærringer (antal) 290 209 72,1 

Supplerende i forhold til spredt 
bebyggelse (antal) 

231 213 92,2 

Regnbetingede overløb  10  

  
 
Hjørring Kommunes indsats i forhold til supplerende indsats for spredt bebyggelse 
omfatter 213 ejendomme. 
 
Det samlede indsatsprogram for vandplanerne kan ses på Naturstyrelsens 
hjemmeside. Her kan indsatserne udpeget for Hjørring Kommune ligeledes ses. 
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Kommunekort 
  
Indsatsprogrammet frem til 2015 fordelt på indsats og geografisk fordeling i Hjørring 
Kommune fremgår af nedenstående kommunekort: 
 

 
Figur 3. Vandløb i Hjørring Kommune, der ikke har målopfyldelse i forhold til vandplanernes miljømål. 

 

 

Figur 4. Vandløb i Hjørring Kommune med indsatsen restaurering. 
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Figur 5. Vandløb i Hjørring Kommune med indsatsen genåbning af rørlagte strækninger. 

 

 

Figur 6. Vandløb i Hjørring Kommune med indsats over for okker. 
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Figur 7. Spærringer i Hjørring Kommune, der skal fjernes for at opnå fri bevægelighed for dyr og planter i 

vandløbene. 

 

Figur 8. Områder i Hjørring Kommune med indsats forbedret spildevandsrensning fra spredt bebyggelse. 
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Figur 9. Udledninger i Hjørring Kommune med indsats for regnbetingede udløb.
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5. Prioriteringskriterier for indsatser 
 
Hjørring Kommune har valgt at prioritere indsatsen ud fra følgende tilgang for at 
opfylde vandplanernes mål: 
 

• Helhedssyn. 
• Størst effekt for pengene. 
• Udgangspunkt i hele vandsystemer. 

 
Den overordnede prioritering for at gennemføre af indsatsprogrammet vil derfor tage 
udgangspunkt i de konkrete indsatser. I forhold til de udpegede indsatser prioriterer 
Hjørring Kommune som udgangspunkt på følgende måde: 
 

1. Restaurering. 
2. Genåbning af rørlagte strækninger. 
3. Fjernelse af spærringer. 

 
Indsatser, der prioriteres som 1-2 har en tidshorisont for, hvornår effekten slår 
igennem, der rækker udover vandplanerne for perioden 2010–2015. Disse indsatser 
prioriteres derfor gennemført først. 
 
Fjernelse af spærringer (prioritet 3) har en hurtig respons og virkning på vandløbet. 
Fjernelse af spærringer prioriteres derfor gennemført efter de øvrige virkemidler. I 
mellem spærringer vælges der ud fra følgende prioritering: 
 

1. Spærringer, der har stor påvirkning opstrøms. 
2. Spærringer, der har mindre påvirkning opstrøms. 
3. Spærringer, der har ingen eller ringe påvirkning opstrøms. 

 
I vandløb med indsats foretages følgende prioritering: 
 

1. Målopfyldelse er opnået. 
2. Godt potentiale for målopfyldelse. 
3. Moderat potentiale for målopfyldelse. 
4. Dårlig eller ringe potentiale for målopfyldelse. 

 
Hjørring Kommune har med udgangspunkt i hele vandløbssystemer og helhedssyn 
opdelt kommunen i 16 vandoplande. Det vil medføre størst omkostningseffektivitet i 
forhold til det udpegede indsatsprogram i Hjørring Kommune.  
 
Hjørring Kommune påbegyndte arbejdet med at gennemføre de udpegede indsatser i 
2012 og forventes at blive færdige inden 22. december 2015. 
 
Rækkefølgen for realisering og forventet tidspunkt for gennemførelse af indsatser i 
Hjørring Kommune prioriteres efter nedenstående plan: 
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Nr. Vandopland Indsats Tidsfrist for indsats 

1 Flodbæk Genåbning af strækning Gennemført 2014 

2 Knasborg Å og Kragskov Å Fjernelse af spærring Gennemført 2014 

3 Hølsgård Rende Fjernelse af spærring Gennemført 2014 

4 Klostergrøften 
Genåbning af strækning, fjernelse af 
spærring Gennemført 2015 

5 Kjul Å Restaurering, fjernelse af spærring 
Gennemført 2015 

6 
Elling Å 

Genåbning af strækning, fjernelse af 
spærring Gennemført 2015 

7 Voer Å 
Restaurering, genåbning af strækning, 
fjernelse af spærring Gennemført 2015 

8 Liver Å 
Restaurering, genåbning af strækning, 
fjernelse af spærring 2015 - 2016 

9 Uggerby Å 
Restaurering, genåbning af strækning, 
fjernelse af spærring 2015 - 2016 

10 Knolde Bæk 
Restaurering, genåbning af strækning, 
fjernelse af spærring 

2015 - 2016 

11 Hunderup Bæk 
Restaurering, genåbning af strækning, 
fjernelse af spærring 

2015 - 2016 

12 Emmersbæk 
Restaurering, genåbning af strækning, 
fjernelse af spærring 

2015 - 2016 

 
 
Gennemførelse af indsatser sker fra toppen af prioriteringslisten og realiseres i den 
angivende rækkefølge så langt, de enkelte projekter godkendes og finansieres af 
staten.  
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6. Indsatser udpeget i Hjørring Kommune 
 
Regeringen har besluttet at gennemføre en generel indsats for at nedbringe 
udledningen af kvælstof og fosfor til vandmiljøet. Reduktionen skal opnås ved at bruge 
generelle virkemidler, som bl.a. omfatter dyrkningsrestriktioner og etablering af 9 
meter gødnings-, dyrknings- og sprøjtefrie randzoner langs vandløb og søer. 
 
Der skal herudover ske en reduktion af kvælstof- og fosforudledninger ved at etablere 
kvælstof- og fosforvådområder. Disse vådområder skal etableres af kommunerne, der 
også er ansvarlige for at gennemføre de udpegede indsatser for vandløb, spildevand, 
vandindvinding og sørestaurering.  
 
For Hjørring Kommune betyder implementeringen af vandplanernes indsatsprogram, 
at der skal ske nye tiltag på et eller flere af indsatsområderne.  
 
Det følgende indeholder en beskrivelse af hvert indsatsområde, hvor der redegøres 
for, hvilke indsatser kommunen skal sætte i værk ifølge vandplanerne, og hvad status 
er for indsatsområdet. For hvert indsatsområde redegøres desuden for, hvilke 
afgørelser, der skal træffes efter sektorlovgivningens regler for at kunne implementere 
vandplanernes indsatsprogram. 
 
Oplysninger om offentlighedens inddragelse i forhold til afgørelser truffet efter 
sektorlovgivningen beskrives ligeledes. 
 
I de tilfælde realisering af de udpegede indsatser har betydning for statslige 
myndigheders interesse, vil de blive inddraget i planlægningen. 
 
 
Overfladevand - vandløb og søer 
 
Vandløb (i forhold til vandløbsloven) 

 
Hjørring Kommune har fået fastsat mål for 607 km vandløb i vandplanerne. For de 67,6 
km. er der udpeget en indsats i forhold til rørlagte strækninger og restaurering, som 
skal være gennemført inden udgangen af 2015. Herudover skal Hjørring Kommune 
fjerne 209 spærringer i vandløbene inden udgangen af 2015. 
 
Vandplanerne omfatter på vandløbsområdet følgende virkemidler: 
  

• Frilægning af rørlagte vandløb. 
• Fjernelse af spærring/sikring af kontinuitet. 
• Vandløbsrestaurering. 
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Hjørring Kommune skal inden udgangen af 2015 gennemføre følgende indsats i forhold 
til de angivede virkemidler: 
 

• 12,3 km. rørlagte vandløbsstrækninger, der skal frilægges. 
• 55,3 km. vandløb, hvor der skal ske restaurering. 
• 209 spærringer skal fjernes for at sikre kontinuitet. 

 
En stor del af de vandløb, som er udpeget i vandplanernes indsatsprogram, er omfattet 
af naturbeskyttelseslovens § 3. Beskyttelsen efter § 3 indebærer, at der ikke kan gives 
tilladelse til aktiviteter, der kan medføre ændringer i vandløbets naturtilstand. Det 
betyder, at der ikke må foretages ændringer i tilstanden ud over sædvanlig 
vedligeholdelse af vandløbet. 
 

 
 
Figur 10. Vandløbsindsatsen frem til 2015. Restaurering (blå), genåbning af rørlagte vandløb (rød) og 
spærringer (rød stjerne). 

 
Gennemførelse af vandplanernes indsatsprogram for vandløb omfatter regulering og 
restaurering af vandløbene, som vil medføre at deres forløb ændres. Projekterne vil 
derfor som udgangspunkt forudsætte dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 3. 
 
Reguleringer og ændring af fysiske forhold i vandløbene generelt skal godkendes i 
forhold til vandløbsloven. Gennemførelse af projekterne vil derfor som udgangspunkt 
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forudsætte tilladelse jf. § 17 i vandløbsloven og bekendtgørelse om vandløbsregulering 
og –restaurering. 
 
Offentligheden skal inddrages både ved dispensation efter naturbeskyttelsesloven og 
ved tilladelse efter vandløbsloven. Inddragelse af offentligheden er beskrevet i 
naturbeskyttelsesloven og bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering 
m.v. (BEK nr 1436 af 11/12/2007). 
 
For alle offentlige vandløb og enkelte private vandløb er der udarbejdet 
vandløbsregulativer. Vandløbsregulativerne fungerer som retsgrundlag for 
vandløbsmyndighederne og lodsejerne bl.a. med hensyn til krav til vedligeholdelse. 
Vandløbsregulativer indeholder en beskrivelse af vandløbet, og hvordan vandløbet skal 
vedligeholdes og forvaltes. Vandløbsregulativerne skal revideres, hvis der foretages 
regulering og ændringer i vandløbets fysiske forhold eller ændring i vedligeholdelsen. 
 
Vandrammedirektivet forpligter EU’s medlemsstater til at forbedre vandforekomsters 
tilstand, hvor miljømålet ikke er opfyldt. 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. 
 

Tabel VI. Spærring, der skal fjernes frem til 2015 fordelt på type. 

Spærringstype Antal 

Vandmølle 3 
Vejunderføring 101 
Rørlægning < 20 m, med frit fald 3 
Rørlægning < 20 m, med Q > 0,5 m/s 12 
Søer dannet ved opstuvning 29 
Gitter 1 
Reguleringsbygværk 2 
Ukendt type 58 

Total 209 
 
 
Søer (i forhold til naturbeskyttelsesloven) 

 
Hjørring Kommune har omkring 2.700 søer over 100 m2. I vandplanerne er der fastsat 
konkrete mål for én af disse søer: Vandplasken. 
 
I vandplanerne for perioden 2010–2015 er der ikke udpeget indsats for Vandplasken 
på grund af manglende viden. 
 
Vandplanernes indsatsprogram for Hjørring Kommune omfatter, at der inden 
udgangen af 2015 skal fjernes 29 spærringer, som danner søer ved opstuvning (Tabel 
VI). Spærringerne skal fjernes for at skabe kontinuitet i vandløbene. 
 
Størstedelen af de søer, der er dannet ved opstuvning, er over 100 m2 og har et 
naturligt dyre- og planteliv. 
 
Alle søer over 100 m2 med et naturligt dyre- og planteliv er omfattet af 
naturbeskyttelseslovens § 3. Indgreb, der medfører tilstandsændringer i søerne 
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forudsætter derfor dispensation efter naturbeskyttelsesloven. De fleste søer er 
desuden omfattet af vandløbsloven. 
 
Offentligheden skal inddrages både ved dispensation efter naturbeskyttelsesloven og 
ved tilladelse efter vandløbsloven. Inddragelse af offentligheden er beskrevet i 
naturbeskyttelsesloven og bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering 
m.v. (BEK nr 1436 af 11/12/2007).  
 
Vandplanernes virkemidler for søområder: Fosforfældning ved aluminium tilsætning 
(immobilisering af fosfor) og biomanipulation ved opfiskning af hovedsagligt skalle og 
brasen kommer ikke i anvendelse i Hjørring Kommune, da kommunen ikke har udpeget 
indsatser på dette område. 
 
Tilstanden af søerne i Hjørring Kommune vil i vandplanperioden 2010–2015 blive 
forbedret igennem vandplanernes øvrige indsatser som f.eks. indsats for spildevand i 
det åbne land, spildevandsrensning og etablering af randzoner samt ved løbende 
administration efter sektorlovgivningen. 
 
 
Kvælstof-vådområder 

 
Vådområder er med til at reducere udvaskning af kvælstof til vandmiljøet samt give en 
rigere natur der, hvor de etableres. 
 
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. 
 
I aftale fra 2009 mellem Kommunernes Landsforening og Miljøministeriet er fastlagt 
administration, økonomi og rollefordeling mellem involverede parter. Indsatsen er 
igangsat i 2010. 
 
Hjørring Kommune har i vandplanerne ikke fået udpeget en indsats på dette område, 
og har derfor ikke iværksat projekter. 
 
 
Fosfor-vådområder 

 

Arealer i ådale, som i perioder oversvømmes, kan fjerne fosfor fra vandløbene og 
dermed de søer, der ligger nedstrøms vådområderne, hvorved vandkvaliteten 
forbedres i søerne. I vandplanerne er etablering af fosfor-vådområder rettet primært 
mod fosforfjernelse i oplande til søer, hvor målsætningen ikke forventes opfyldt. 
Etableringen sker derfor kun opstrøms specifikke søer. 
 
Hjørring Kommune har i vandplanerne ikke fået udpeget en indsats på dette område, 
og har derfor ikke iværksat projekter. 
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Spildevand 
 
Påvirkning af vandløb, søer og kystvande med spildevand sker primært fra renseanlæg, 
regnbetingede udløb fra separat- og fælleskloakerede oplande, dambrug, 
virksomheder og spredt bebyggelse i det åbne land. 
 
Påvirkningen relaterer sig primært til spildevandets indhold af iltforbrugende organisk 
stof (BI5), kvælstof, fosfor og miljøfarlige forurenende stoffer. Herudover er der en 
fysisk påvirkning af især vandløb fra kortvarige, men intense, regnbetingede udløb. 
 
Vandplanerne omfatter derfor indsatser, som skal forbedre spildevandsrensningen fra 
spredt bebyggelse i det åbne land og renseanlæg. Herudover skal der ske en reduktion 
i forhold til regnbetingede udløb ved overløbsbygværker. 
 
Vandplanerne har angivet 3 områder (virkemidler), hvor forbedringen skal iværksætte: 
 

• Renseanlæg. 
• Regnbetinget udløb fra fælles kloak. 
• Spildevandsrensning fra ukloakerede enkeltejendomme. 

 
Hjørring Kommune har fået udpeget to indsatser inden for spildevandsområdet i 
vandplanerne. Regnbetingede udledninger og spildevand i det åbne land. 
 
Vandplanernes krav til miljøtilstanden af vandløb, søer og kystområder kan betyde 
ændring af de indsatser, der skal foretages i henhold til spildevandsplanen. 
 
Det medfører, at kommunen skal indarbejde vandplanernes indsatser på 
spildevandsområdet i en revideret spildevandsplan eller som et tillæg til den 
eksisterende spildevandsplan. 
 
Spildevandsplanen udarbejdes af kommunerne i henhold til miljøbeskyttelsesloven og 
spildevandsbekendtgørelsen. Planen indeholder indsatsområder og nye initiativer for 
spildevandsrensning i kommunen. 
 
Hjørring Kommunes spildevandsplan er under revision, og forventes at blive vedtaget i 
2015. De krav til indsatser, der stilles i vandplanerne vil derfor blive indarbejdet i 
spildevandsplanen. 
 
Der er en høringsperiode på 8 uger i forbindelse med vedtagelse af spildevandsplanen. 
Den endelige plan kan ikke påklages. 
 
 
Regnbetingede udledninger 

 
Der er udpeget 10 regnbetingede udledninger (overløbsbygværker). Alle ligger i 
Hjørring by, og tre af dem er med udløb til Åstrup Mølle bæk, placeret umiddelbart 
vest for baneoverskæringen i Hjørring syd-vest by. Et overløbsbygværk er med 
udledning til Fuglsig Bæk, og er placeret mellem Mads Clausens Vej og Johannes E. 
Rasmussens Vej. Fem overløbsbygværker har udledning til Blåsig Bæk, og er placerede 
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henholdsvis ved Bredfald og ved Grønnevold. Det sidste overløbsbygværk er ved 
Hjørring Renseanlæg, og har udledning til Hæstrup Møllebæk. 
 

 
 
Figur 11. Indsatser i Hjørring Kommune med regnbetingede udløb. 

 
I spildevandsplanen vil indsatsen for de 10 overløbsbygværker blive prioriteret således, 
at indsatsen er i overensstemmelse med indsatsen i de berørte vandløb, så der kan 
opnås størst mulig effekt i forhold til målopfyldelse. 
 
I de revideret vandplaner fremgår det, at indsatsen for regnbetingede overløb kan 
opdeles således, at 2/5 gennemføres inden 30. oktober 2016 og de resterende 3/5 
gennemføres i vandplanperiode 2 (2016-2021). 
 
For de 5 indsatser, der har udledning til Blåsig Bæk er der igangsat et arbejde med at få 
lavet en helhedsplan for det samlede opland til Blåsig Bæk. Helhedsplanen udarbejdes 
af en arbejdsgruppe bestående af Hjørring Kommune, Hjørring Vandselskab og 
rådgivere. Arbejdsgruppen forventes at have udarbejdet et forslag i løbet af foråret 
2015. 
 
For indsats ØB9 vurderes den bedste løsning, at være separatkloakering i det 
forholdsvise lille opland. Separeringen vil kunne udføres i løbet af vandplanperiode 2 
betinget af, at det økonomiske grundlag er til stede.  
 
Indsats DB1 er et overløb placeret umiddelbart inden udløbet til Hjørring Renseanlæg. 
Det eksisterende anlæg er nedlagt og fungerer nu som lagune/efterpolering på overløb 
fra et nyt bassin, der blev etableret i sommeren 2011. Det nye bassin er på 17.500 m3 
bassin og rørbassin. Det nye bassin har i gennemsnit overløb svarende til n=5, hvilket 
vurderes at leve op til de minimums krav, der stilles i vandplanerne. 
 



 

 24

I forhold til indsats VB4 er der i perioden 2009-2011 sket separering af 13 ha i centrum 
af Hjørring by svarende til 10 ha reduceret areal. Hele oplandet til indsats VB4 er på 75 
ha reduceret areal. Det betyder, at god 13 % af oplandet er separeret. De 13 ha ledes 
til et regnvandsbassin i Folkeparken i Hjørring by. Bassinet er dimensioneret til at 
kunne rumme yderligere 10 ha reduceret areal ved et udløb på 1 l/s pr. ha og med et 
overløb svarende til n=1/5. I 2014 er yderligere 10 ha svarende til 5 ha reduceret areal 
separeret og tilledes bassinet i Folkeparken. 
 
Problemerne ved indsats VB0 prioriteres løst i 2015 ved, at etablere en ny 
pumpestation som kan udnytte den pumpeledning, der er etableret ned til Hjørring 
Renseanlæg fuldt ud. Dette tiltag vurderes at have samme resultat som etablering af et 
bassin med en volumen på omkring 4.000 m3. 
 
Indsats S01 forventes løst ved at hele oplandet til indsatsen separatkloakeres inden 
udgangen af 2017. Indsatsen betinges af, at det økonomiske grundlag er til stede. 
 
 
Spildevand i det åbne land 

 
I regionplan 2005 blev der udpeget en del områder, som skulle gennemgås i forhold til 
udledninger af spildevand i det åbne land. Disse udpegninger er gennemgået, og de 
nødvendige påbud givet. I vandplanerne er der udpeget yderligere 17 
vandløbsoplande. 
 
Den lokalgeografiske placering af de 17 delområder fremgår af figur 12. Af tabel VIII 
fremgår det, hvorledes de enkelte områder er foreslået prioriteret i spildevandsplanen. 
 
  

 
 
Figur 12. Delområder, hvor der skal ske forbedring af spildevandsrensningen frem til 2015. 
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Tabel VIII. Prioritering af spildevandsindsatsen frem til 2015. 

Oplande 
Renseklasse der skal 

opnås Tidsperiode 

Vrejlev bæk SO 2015 

Tilløb til Vrejlev bæk SO 2015 

Stenvad Å SO 2015 

Slusebæk SO 2015 

Tilløb Slusebæk SO 2015 

Tilløb til Stenvad å (Stagsted) SO 2015 

Tilløb til Klostergrøften (Fristrup) SO 2015 

Tilløb til Klostergrøften (Børglum) SO 2015 

Tilløb til Kragedamsgrøft 
(Tidselbak) SO 2015 

Kragdamsgrøft  SO 2015 

Tilløb til Tovbro bæk (v. Vittrup 
Kirke) SO 2015 

Tilløb til Tovbro bæk (Vittrup 
hede) SO 2015 

Tovbro bæk SO 2015 

Grøft Nr. Lyngby SO 2015 

Grøft ved Mårager Præstegård SO 2015 

Nørre Lyngby SO 2015 

Tilløb Klostergrøften (Skøttrup) SO 2015 

 
 
Akvakultur 
 
Hjørring Kommune har et eksisterende ferskvandsdambrug, og gav i 2012 tilladelse til 
et landbaseret fiskeproduktionsanlæg med fuld recirkulation af procesvand og uden 
direkte udledning til vandløb, søer eller havet. Anlægget er godkendt, men der 
arbejdes nu på en revideret miljøgodkendelse, der forventes godkendt i løbet af 2015. 
Anlægget forventes at opnå fuld produktion i løbet af 2016. 
 
I vandplanerne er der ikke udpeget specifikke indsatser for de to dambrug. 
 
Alle dambrug skal miljøgodkendes, og deres miljøgodkendelse skal senest hver 10. år 
revurderes. I den forbindelse meddeles nødvendige påbud, hvis gældende miljøkrav 
ikke er opfyldt. 
 
Miljøministeren har meddelt til kommuner med dambrug, i et brev fra 27. januar 2011, 
at alle dambrug skal være miljøgodkendte snarest og senest ved udgangen af 2012. 
 
Det skal ske gennem miljøgodkendelse og påbud jf. kapitel 5 i miljøbeskyttelsesloven 
og tilhørende bekendtgørelser. Særligt ferskvandsdambrugsbekendtgørelsen. 
 



 

 26

Det skal bemærkes, at samtidighedsreglen indtil videre er suspenderet indtil 2014. 
Reglen betyder, at miljøgodkendelser og vandindvindingstilladelser suspenderes for 
bestående dambrug, der endnu ikke har en samlet miljøgodkendelse, og som ønsker at 
forblive på foderkvoteregulering. Det gælder kun, hvis de ikke ønsker at overgå til 
kontrol af deres udledning. 
 
Høringsberettigede inddrages i forbindelse med udarbejdelse af miljøgodkendelse i 
overensstemmelse med de generelle regler i miljøbeskyttelseslovens kapitel 10. 
 
 
Grundvand 
 
I vandplanerne er grundvandet omfattet af to målsætninger: En kvantitativ målsætning 
og en kemisk målsætning. 
 
Den kvantitative målsætning skal sikre, at der ikke sker en overudnyttelse af 
grundvandsforekomsterne ved vandindvinding. 
 
Den kemiske målsætning skal sikre, at grundvandsforekomsterne ikke forurenes af 
f.eks. nitrat og pesticider. 
 
 
Vandindvinding 

 
Hjørring Kommune har i vandplanerne fået udpeget grundvandsforekomsterne DK 
1.1.2.1 Uggerby Å og DK 1.1.2.3 Liver Å som forekomster med overudnyttelse. Der er 
dog ikke udpeget indsats i vandplanerne for perioden 2010–2015 på grund af 
manglende viden. 
 
Overudnyttelse af grundvandsforekomster påvirker dels vandløb og våde 
naturområder som mose, eng og sø, og dels dannelsen af nyt grundvand til drikkevand. 
 
For at imødegå en overudnyttelse af de to grundvandsforekomster vil Hjørring 
Kommune i forbindelse med behandling af indvindingstilladeler anvende en 
grundvandsmodel og beregningsværktøjet BEST, til vurdering af om indvindingen vil 
have en negativ påvirkning på dels grundvandsforekomster og dels våde naturområder 
 
Drikkevandskvalitet er omfattet af de kommunale indsatsplaner. Kommunen skal 
udarbejde indsatsplaner for at sikre fremtidens drikkevandsinteresser. Indsatsplanerne 
skal indeholde en beskrivelse af, hvad der skal gøres for at sikre gode ressourcer af 
drikkevand ifølge bekendtgørelse om indsatsplaner. Vandplanerne er udarbejdet 
under forudsætning af, at drikkevandet beskyttes under den eksisterende 
indsatsplanlægning – som en grundlæggende foranstaltning.  
 
Terrænnære grundvandsforekomster er imidlertid ikke omfattet af de eksisterende 
indsatsplaner, som ikke har den udbredelse, der er nødvendig for at opnå 
vandplanernes miljømål med hensyn til nitrat.  
 
I Hjørring Kommune er der udpeget en række OSD´er (område med særlig 
drikkevandsinteresse) og indvindingsoplande (Figur 13). 



 

 27

 
 
 

 
Figur 13. Indsatsområder i Hjørring Kommune. Stat for vandområder: Indsatsplan færdig (grøn), 
kortlægning færdig og indsatsplan skal udarbejdes (sort) og kortlægning ikke afsluttet (rød). 

 
Der er allerede udarbejdet indsatsplaner for 3 områder omfattende 2 OSD´er (område 
1474 og 1479) og 11 vandværker, hvoraf de 4 af vandværkerne er tidligere kommunale 
vandværker. Derudover er indsatsplanarbejdet godt i gang i område 1426 og det er lige 
sat i gang i de sidste 3 områder.  
 
Indsatsplaner skal behandles af et koordinationsforum (Grundvandsrådet i Hjørring 
Kommune) og godkendes politisk i kommunen. Indsatsplanerne skal i 12 ugers 
offentlig høring inden den politiske godkendelse.  
 
Hjørring Kommune vurderer, at der er et godt samarbejde med Hjørring Vandselskab, 
der administrerer de tidligere kommunale vandværker og indvinder omkring 2/3 af 
den samlede drikkevandsmængde i Hjørring Kommune. 
 
Vandværkerne i Hjørring Kommune har etableret et Vandråd, hvor de fleste 
vandværker er repræsenteret. Her er kommunen også med, og der tages jævnligt 
forskellige problemstillinger op til orientering og diskussion. Vandrådet bruges til 
feedback på kommunens arbejde med forskellige emner inden for 
vandforsyningsområdet, f. eks. udarbejdelse af vandforsyningsplan. 
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Øvrige indsatser i kommunen  
 
Badevand 

 
Hjørring Kommune har i 2011 udarbejdet badevandsprofiler som en del af 
implementeringen af Badevandsdirektivet. Badevandsprofilerne opdateres hvert år 
med en nye klassifikationener af badevandet. Herudover arbejder Hjørring Kommune 
med muligheden for at øge registreringen af spildevandsoverløb og med at etablere 
digitale informationsskærme på kommunens badestrande. 
 
 
Landdistriktsprogrammet 

 
Landdistriktsprogrammet udløber i 2013, og samtidig revideres EU’s landbrugspolitik. 
Hvilken fordeling, der sker mellem medlemsstaterne kendes ikke. Hvis Danmark får 
reduceret sin andel, vil dette kunne få indvirkning på finansieringen af nogle af de 
indsatser, som skal gennemføres ifølge vandplanerne og dermed også for indsatsen i 
Hjørring Kommune. 
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7. Forholdet til anden relevant planlægning 
 
I det følgende beskrives handleplanens forhold til kommuneplanen, råstofplanen, 
vandforsyningsplanen, spildevandsplanen og de kommunale Natura 2000-
handleplaner og Natura 2000-skovhandleplaner.  
 
Efter planlovens § 11, stk. 4, nr. 4 og 6, er følgende sektorplaner bindende for 
kommuneplanen: Vandplanerne, Natura 2000-planer og handleplanerne herfor. 
Derudover er den kommunale risikostyringsplan samt råstofplan 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 14. Hierarkiet i plansystemet efter strukturreformen anno 2007 (kilde: Planloven i Praksis). 

 
 
Kommuneplanen 
 
Kommunerne udarbejder kommuneplaner, der dels indeholder en beskrivelse af den 
overordnede udvikling, dels tematiske opdelt retningslinjer for arealanvendelse samt 
rammer for lokalplanlægning. 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 indenfor lokalplanens område. 
Kommunen kan foretage ændringer i kommuneplantemaerne og/eller i rammer for 
lokalplanlægning, som fremmer målene i vandplanerne. 
 
Hjørring Kommune er omfattet af vandplanerne for Hovedvandopland 1.1 Nordlige 
Kattegat og Skagerrak og Hovedvandopland 1.2 Limfjorden, som giver anledning til 
følgende ændringer i den eksisterende kommuneplan for Hjørring Kommune: 
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• Udpeges der 9 meter bræmmer omkring vandløb, der løber gennem områder, 
som er udlagt til byudvikling i kommuneplanen, tilføjes det i bestemmelserne 
for uudnyttede rammeområder, at der er en 9 meter bred bræmme langs det 
pågældende vandløb, som friholdes for bebyggelse m.v. 

 
Rettelserne indarbejdes i forbindelse med udarbejdelse af Kommuneplan 2017. 
 
 
Råstofplanen 
 
Vandplanerne for Hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak og 
Hovedopland 1.2 Limfjorden giver ikke anledning til, at Region Nord foretager en 
ændring i den eksisterende råstofplan. 
 
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, der ikke er i strid med råstofplanlægningen, som 
det også fremgår af figur 14. 
 
Regionsrådet skal hvert fjerde år tage stilling til, om der er behov for justeringer eller 
revision af råstofplanen. Den eksisterende råstofplan er senest revideret i 2012. 
 
 
Vandforsyningsplanen og Spildevandsplanen 
 
Spildevandsplaner og vandforsyningsplaner er ikke bindende for borgere og erhverv, 
men er udtryk for kommunens strategi for en længerevarende periode inden for 
vandområdet. Med vandforsyningsplanen udstikker kommunalbestyrelsen rammerne, 
inden for hvilke den fremtidige vandforsyningsstruktur kan udvikle sig i planperioden.  
 
 
Vandforsyningsplanen 

 
Af vandforsyningslovens § 14 fremgår det, at kommunalbestyrelsen tilrettelægger 
vandforsyningen gennem planer, dvs. hvilke anlæg forsyningen skal bygge på, og hvilke 
forsyningsområder de enkelte anlæg skal have.  
 
Formålet er at sikre, at borgerne i kommunen har adgang til rent drikkevand i 
tilstrækkelige mængder. Vandforsyningsplanen skal endvidere sikre, at indvindingen af 
drikkevand planlægges sådan, 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 arbejder med decentral indvinding og forsyningsstruktur for at 
fordele indvindingen ud i hele kommunen. Primært pga. vandmængder og 
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magasinernes ydelse ift. vandressourcen. Det fremgår som et mål på side 12 i 
vandforsyningsplanen for Hjørring Kommune, at den decentrale indvindingsstruktur 
skal være med til at sikre, at indvindingen ikke har en negativ påvirkning af naturen. 
 
Der mangler dog konkrete retningslinjer om skånsom indvindingsstrategi på de 
forskellige vandværker. 
 
Der er retningslinjer om at tilpasse markvandingstilladelser og andre større 
enkeltindvinderes tilladelse til deres aktuelle forbrug (retningslinje 1.6.4 og 1.6.5). Der 
er mange tilladelser, der i dag slet ikke udnyttes, og indvindingen er mange gange kun 
1/3 af tilladelsen. Ved at nedjustere tilladelserne bliver der frigivet noget vand til 
naturen i den samlede vandbalance, som gør, at der flere steder ikke er problemer 
med overudnyttelse af vandressourcen.  
 
Hvis ressourceopgørelsen i vandplanen viser, at der sker overudnyttelse af 
grundvandsressourcen i et område, således at der skal gennemføres tiltag, f.eks. 
flytning af en vandforsyning, har dette betydning for vandforsyningsplanen. 
 
Der arbejdes med nye kildepladser på den måde, at de eksisterende kildepladser 
opretholdes med mindre indvinding, og der etableres nye for at lave en mere 
decentraliseret indvindingsstruktur, således der ikke forekommer store indvindinger, 
som påvirker naturen negativt. Det er dog en meget dyr strategi både i anlæg, drift og 
grundvandsbeskyttelse.  
 
I forbindelse med revidering af vandforsyningsplanen i 2013 blev retningslinjer og 
forsyningsstruktur gennemgået med henblik på vandplanernes målsætninger. Det skal 
sikres, at forsyningsstrukturen og de forskellige retningslinjer ikke er i konflikt med 
opnåelse af miljømålene for vandressourcen i Hjørring Kommune. 
 
 
Spildevandsplanen 

 
Hjørring Kommune har et udkast til samlet spildevandsplan, som har afventet 
Vandplanernes vedtagelse. Dette udkast vil blive revideret i 2015, og forventes færdig i 
løbet af 2015. Kommunen skal i spildevandsplanen gennemføre vandplanernes 
indsatsprogrammer for den spredte bebyggelse og regnbetingede udledninger, 
herunder angive tidsplanen for gennemførelsen af indsatsen.  
 
Hjørring Kommune implementerer derfor i spildevandsplanen de nødvendige indsatser 
udpeget i Vandplanerne for Hovedopland 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak samt 
Hovedopland 1.2 Limfjorden. 
 
 
Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse 
 
Indsatsplaner til beskyttelse af drikkevandsressourcen er en grundlæggende 
foranstaltning. Det betyder, at vandplanernes indsatsprogram ikke berører 
kommunernes opgaver i forhold til vandforsyningsloven med hensyn til udarbejdelse 
af indsatsplaner til sikring af drikkevandsinteresser.  
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Kommunalbestyrelsen skal vedtage en indsatsplan for de områder i vandplanen, der er 
udpeget som indsatsområder jf. § 13 og 13 a i vandforsyningsloven og § 2 i 
bekendtgørelse nr. 1430 af 13/12/2006 om indsatsplaner. Det omfatter alle områder 
med særlige 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 afklares mellem 
kommune, vandselskab og evt. tredjepart i en skriftlig aftale. 
 
 
Relation til Natura 2000-handleplan  
 
Der er i mindre omfang behov for at koordinere vandhandleplanerne med Natura 
2000-handleplanerne. Dette fremgår af Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens 
vandhandleplaner (BEK nr 1219 af 15/12/2011), hvor det fremgår af § 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 for så vidt angår vandbehov for de 

naturtyper, der er direkte afhængig af et vandøkosystem.”  
 
Kravet i bekendtgørelsen til koordinering med Natura 2000-handleplaner vedrører 
således alene snitfladen mellem Natura 2000-handleplanernes vandafhængige 
naturtyper og de statslige vandplaners indsats for vådområder.  
 
Af Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsernes Natura 2000-handleplaner (BEK nr 
1117 af 25/11/2011) fremgår det af § 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.”  
 
Det er kravet i bekendtgørelsen til samspil mellem Natura 2000-handleplaner 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.  
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I Hjørring Kommune forventes vandplanen for Hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat 
og Skagerrak at bidrage til forbedring af den aktuelle tilstand af de våde naturtyper og 
for arter tilknyttede vand, der er en del af udpegningsgrundlaget i følgende Natura 
2000-områder: 
 

• Jerup Hede, Råbjerg og Tolstrup Mose 
• Uggerby Klitplantage og Uggerby Å’s udløb 
• Kærsgård Strand, Vandplasken og Liver Å 
• Rubjerg Knude og Lønstrup Klint 
• Tolne Bakker 

• Tislum Møllebæk 
 
I vandplan for Hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak har Hjørring 
Kommune fået udpeget følgende indsatser i de 6 Natura 2000-områder: 
 

• Jerup Hede, Råbjerg og Tolstrup Mose: Hjørring Kommune har ingen indsats i 
dette område. Frederikshavn Kommune har de indsatser, der er udpeget i 
vandplanen.  

 
• Uggerby Klitplantage og Uggerby Å’s udløb: Fjernelse af spærringer uden for 

Natura 2000-området. Denne indsats forventes, ifølge vandplanen, at sikre 
gode fysiske forhold og kontinuitet i Uggerby Å. Dette vil samtidig begunstige 
forekomsten af odder, hav- og bæklampret, og at de sikres tilfredsstillende 
vandrings og fourageringsmuligheder. Regulering af tilførsel af næringsstoffer 
til søer forventes opnået igennem de af staten udpegede 9 meter randzoner, 
der er gødnings-, dyrknings- og sprøjtefrie. 

 
• Kærsgård Strand, Vandplasken og Liver Å: Fjernelse af spærringer uden for 

Natura 2000-området. Denne indsats forventes, ifølge vandplanen, at sikre 
gode fysiske forhold og kontinuitet i Liver Å. Dette vil samtidig begunstige 
forekomsten af odder, hav- og bæklampret. Dette sker ved at sikre 
tilfredsstillende vandrings- og fourageringsmuligheder, fri vandring i og til 
vandløbet, velegnede gydebanker til lampretter samt ved fjernelse af 
væsentlige negative fysiske påvirkninger f.eks. i form af spærringer. Regulering 
af tilførsel af næringsstoffer til søer forventes opnået igennem de af staten 
udpegede 9 meter randzoner, der er gødnings-, dyrknings- og sprøjtefrie. 

 
• Rubjerg Knude og Lønstrup Klint: Hjørring Kommune har ingen indsats i dette 

område. Regulering af tilførsel af næringsstoffer til søer forventes opnået 
igennem de af staten udpegede 9 meter randzoner, der er gødnings-, 
dyrknings- og sprøjtefrie. 

 
• Tolne Bakker: Hjørring Kommune har ingen indsats i dette område. Regulering 

af tilførsel af næringsstoffer til søer forventes opnået igennem de af staten 
udpegede 9 meter randzoner, der er gødnings-, dyrknings- og sprøjtefrie. 

 
• Tislum Møllebæk: Fjernelse af spærringer. Dette forventes, at begunstige 

forekomsten af bæklampret og at sikre tilfredsstillende vandrings- og 
fourageringsmuligheder. 


