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1. Planens indhold
Dette dokument indeholder en beskrivelse af Gribskov Kommunes plan for realiseringen af de
statslige vandplaners indsatsprogram vedtaget d. 30. oktober 2014, som Gribskov Kommune er
bundet op af.
Forslag til Gribskov Kommunes vandhandleplan har tidligere været i offentlig høring fra 8. juni
2012 frem til d. 21. august 2012. Efter vedtagelsen af statens vandplaner, er kommunens
vandhandleplan blevet tilrettet de vedtagne forhold.
Gribskov Kommune er omfattet af 2 vandplaner.
Vandplanerne er starten på at gennemføre EU's vandrammedirektiv. Vandplanerne skal forbedre
hele Danmarks vandkredsløb for søer, vandløb, kyster, fjorde og grundvand, så vandet kan flyde
rent og naturligt gennem det danske landskab.
I den første planperiode har staten blandt andet sat som mål, at der i Danmark skal ske en reduktion
af kvælstof på 6.600 tons, at omkring 450 kilometer vandløb skal restaureres, 150 kilometer rørlagte
vandløb skal genåbnes, og at op mod 35.000 ejendomme skal have forbedret spildevandsrensning.
Detailkort
Det er muligt via Naturstyrelsens hjemmeside at indhente informationer om vandplanernes indsatser
på et mere detaljeret niveau.

2. Resumé af de statslige vandplaner
For hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord og hovedvandopland 2.3
Øresund
Staten har udarbejdet meget konkrete indsatsprogrammer for de enkelte vandområder, hvor
Gribskov Kommune er omfattet af planerne for hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord og
hovedvandopland 2.3 Øresund. Vandplanerne indeholder retningslinjer, der har bindende virkning
overfor myndighedernes fysiske planlægning og administration herunder i relation til konkrete
sager.
Statens vandplaner indeholder en redegørelse for de enkelte vandområder, og de tekniske
baggrundsnotater beskriver krævede handlinger.
Det fremgår af de statslige planer, at Hovedvandopland Isefjord og Roskilde Fjord omfatter de to
fjorde og dermed en væsentlig del af Sjælland. Oplandet består af følgende mindre oplande ved:
• Sidinge Fjord
• Lammefjord
• Tuse Å
• Elverdamså
• Kornerup Å
• Oplande på Hornsherred
• Hove Å/Maglemose Å
• Værebro Å
• Græse Å
• Havelse Å
• Oplandet ved Arresø
Oplandet omfatter kommunerne Odsherred, Holbæk, Kalundborg, Ringsted, Lejre, Roskilde, HøjeTaastrup, Køge, Greve, Albertslund, Ballerup, Herlev, Gladsaxe, Egedal, Furesø, Allerød, Hillerød,
Gribskov, Halsnæs og Frederikssund.
Basisanalysen for dette næsten 2000 km2 store opland blev udarbejdet af Hovedstadens
Udviklingsråd (vanddistrikt 20) samt af Vestsjællands Amt som en del af daværende Vanddistrikt
30.
Oplandet er karakteriseret af urbaniserede områder ind imod Storkøbenhavn, mens den sydlige og
vestlige del er landbrugsområder, sommerhusbebyggelser og naturområder. Der ligger tre større
byer i oplandet, nemlig Roskilde, Holbæk og Hillerød.
Miljømål
Vandplanen fastsætter konkrete miljømål for de enkelte forekomster af overfladevand og
grundvand. Som hovedregel er miljømålet ”god tilstand”.
Fristen for opfyldelse af målet om god tilstand er udgangen af 2015. Dog er fristen for flertallet af
vandområderne forlænget, bl.a. på grund af forsinkelser i forbindelse med vedtagelsen af
vandplanerne.

4

Hovedvandopland Øresund har et landareal på ca. 800 km2 og strækker sig fra nordkysten af
Nordsjælland, videre sydpå til Nivå Bugt og området omkring København samt frem til sydspidsen
af Amager ved Dragør. Derudover indgår øerne Hesselø og Saltholm. Oplandet dækker større eller
mindre områder i 17 kommuner, og der bor ca. 900.000 indbyggere. I oplandet findes 216 km
vandløb og 35 søer større end 5 ha. Oplandets vigtigste kystvande er Kattegat og Øresund.
Miljømål
Vandplanen fastsætter konkrete miljømål for de enkelte forekomster af overfladevand og
grundvand. Som hovedregel er miljømålet ”god tilstand”. Fristen for opfyldelse af målet om god
tilstand er udgangen af 2015. Dog er fristen for flertallet af vandområderne forlænget, bl.a. på grund
af forsinkelser i forbindelse med vedtagelsen af vandplanerne.

3. Udarbejdelse af den kommunale vandhandleplan
I denne handleplan redegøres der nærmere for, hvordan vandplanerne for vandområde 2.2 Isefjord
og Roskilde Fjord og vandområde 2.3 Øresund og deres indsatsprogrammer vil blive realiseret
indenfor Gribskov Kommunes geografiske område på land og for den kystnære del af
vanddistriktet.
Gribskov 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 (20092015, 2015-2021 og 2021-2027). De statslige vandplaner erstatter regionplanernes retningslinjer på
vandområdet. Denne første kommunale handleplan vil være gældende frem til næste planperiode,
der efter miljømålsloven skal indledes senest den 22. december 2015.

Kort 1. Hovedvandoplande i Gribskov Kommune.

Vandoplandene går på tværs af kommunegrænser, og Gribskov Kommune har derfor indgået et
samarbejde på tværs af kommunegrænsen med Hillerød Kommune omkring Pøle Å og Helsingør
Kommune omkring Keldsø Å.
Handleplanen er udarbejdet med hjemmel i bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens
vandhandleplaner (Bekendtgørelse nr. 1219 af 15. december 2011), som er udarbejdet i medfør af
§ 31 a stk. 3 i miljømålsloven. Ifølge bekendtgørelse nr. 1219 om kommunalbestyrelsens
vandhandleplaner skal handleplanen indeholde:

6

1.
2.
3.

Oplysning om kommunens indsats i vandplanperioden, herunder realiseringsrækkefølge
og – tidspunkt samt prioritering af den forventede indsats (Bekendtgørelsens §§ 4 og 5)
Redegørelse for forholdet til anden relevant planlægning (Bekendtgørelsens § 3)
Kortbilag med de foranstaltninger, byrådet igangsætter (Bekendtgørelsens § 4 stk. 2)

Handleplanen må ikke stride imod vandplanerne.
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 1. Tidslinje fra de statslige vandplaners 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. Er der imidlertid tale om ændringer eller præciseringer i handleplanen i forhold til den
statslige vandplan, er planen omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer. Den giver
kommunen mulighed for at træffe afgørelse om undtagelser, jf. lovens § 3, stk. 2, og kan finde
anvendelse, hvis betingelserne herfor er opfyldt.
Gribskov Kommune har vurderet, at Vandhandleplanen ikke skal miljøvurderes i henhold til lov om
miljøvurdering af planer og programmer (LBK nr. 936, 2009).
Offentlighedsfase og aktiviteter
Kommunen er i sin administration af lovgivningen bundet af de statslige vandplaner. Det følger af
miljømålslovens § 3, stk. 2. Kommunens råderum er således begrænset i forhold til udarbejdelsen af
handleplanen, og byrådet lægger derfor vægt på, at inddragelsen af kommunens borgere, i
drøftelsen af alle betydende spørgsmål, sker med dette for øje. Vandplanen fastslår, at indsatsen skal
gennemføres. Gribskov Kommune vil lægge stor vægt på den lokale dialog og inddragelse af
lodsejere, NGO´ere 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.
Forslag til Gribskov Kommunes vandhandleplan har tidligere været i offentlig høring fra 8. juni
2012 frem til d. 21. august 2012. Efter vedtagelsen af statens vandplaner i oktober 2014, er
kommunens vandhandleplan blevet tilrettet de vedtagne forhold, som blandt andet har betydet en
reduktion på ca. 50 % af indsatserne på vandløbsområdet.

Kolofon
Planlægningen er sket i samarbejde med Halsnæs Kommune, Helsingør Kommune og Hillerød
Kommune.
Handleplanens virkemidler er de samme som i statens vandplaner.
Kortmaterialet er hentet fra MiljøGIS på Naturstyrelsens hjemmeside.
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4. Rammer for vandplanlægning
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. 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 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.
Miljømålsloven udstikker bindende rammer for myndighedsudøvelsen af øvrig lovgivning, jf.
lovens § 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 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 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 – og hvordan målsætningerne i vandplanen derved opfyldes.
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.

Afvigelser i forhold til
uforstyrret tilstand.
Ingen eller kun ubetydelig afvigelse
Svag afvigelse
Mindre afvigelse
Større afvigelse
Alvorlig afvigelse

Økologisk kvalitetsklasse
Naturlige vandområder
Høj økologisk tilstand
God økologisk tilstand
Moderat økologisk tilstand
Ringe økologisk tilstand
Dårlig økologisk tilstand

Tabel 1. 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. tabel 1
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 Vandløbs-faunaindeks) jf.
tabel 2.
Miljømål
Vandløb
Normale
’Blødbund’
Stærkt modificerede
Kunstige

Mål for
faunaklasse

Økologisk
tilstand
Høj tilstand
God tilstand

7
6
5
4
5
6
5
4

God tilstand
Godt potentiale
Godt potentiale

Tabel 2. 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 de miljømål, som er
fastsat i vandrammedirektivet og udbygget i grundvandsdirektivet, jf. bekendtgørelse om
fastsættelse af miljømål for vandløb, søer, kystvande, overgangsvande og grundvand. Der fokuseres
på ledningsevne og indholdet af nitrat og pesticider. De kvalitative miljømål sikres gennem
udarbejdelse af Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse efter vandforsyningsloven.
Målene for den kvantitative tilstand er fastlagt i forhold til en bæredygtig vandindvinding og
indvindingens påvirkning af overfladevand og terrestriske naturtyper. Det betyder, at den
gennemsnitlige årlige indvinding ikke må overstige 35% af grundvandsdannelsen. Indvindingen må
ikke medføre væsentlige reduktioner af vandføringen i vandløb. Og den må ikke medføre
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forringelse af tilstanden i vandområder og i terrestriske naturtyper, der direkte er afhængige af
grundvandsforekomster.
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.
Kommunens 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 kommunen en vis frihed ved valg af løsninger.
Kommunen skal dog dokumentere, at det alternative virkemiddel har samme miljøeffektivitet som
det virkemiddel, det skal erstatte.
Ansvar: I implementeringen af Vandrammedirektivet har staten overfor EU-kommissionen det
overordnede ansvar for, at direktivet overholdes. Kommunerne har ansvaret for, at de for
kommunerne relevante dele af vandplanerne implementeres via udarbejdelsen af vandhandleplaner.
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.

5. Handleplanens indsatser
Handleplanens indsatser fastsættes med udgangspunkt i vandplanen for Isefjord og Roskilde Fjord
samt vandplanen for Øresund's indsatsprogrammer. 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.
Vandplanernes indsatsprogrammer i Gribskov Kommune er følgende:
Spildevand:
For renseanlæg gælder det, at der ikke i 1. planperiode er planlagt indsatser. Dette gælder både
Hovedvandopland Isefjord og Roskilde Fjord samt hovedvandopland Øresund. For regnbetingede
udløb er der i vandplan 1 krav om én indsats i Gribskov Kommune (GU1). Indsatsen er gennemført
i 2013.
Krav til gennemførelse af spildevandsrensning for ejendomme i den spredte bebyggelse (åbent land)
Det fremgår af den statslige vandplan, bilag 2, at Gribskov Kommune skal gennemføre en indsats
for spildevandsrensning i det åbne land. Gribskov Kommune forventer at være i mål med indsatsen
ved udgangen af 2015. Gribskov Kommune regner med at der gives påbud om forbedret
spildevandsrensning til ca. 800 ejendomme.
Vandløb og søer:
For spærringer gælder, at der ikke i 1. planperiode er planlagt indsatser. Dette gælder både
hovedvandopland Isefjord og Roskilde Fjord samt hovedvandopland Øresund.
For okkerbegrænsende tiltag gælder, at der ikke i 1. planperiode er planlagt indsatser. Dette gælder
både hovedvandopland Isefjord og Roskilde Fjord samt hovedvandopland Øresund.
Der er planlagt restaurering af vandløb i hovedvandopland Isefjord og Roskilde Fjord. Samlet er
indsatsen opgjort til ca. 2 km på følgende vandløb:
• Tinghuse Å
I første planperiode er der planlagt genåbning af vandløb både i hovedvandopland Isefjord og
Roskilde Fjord samt hovedvandopland Øresund. Samlet er der indsats på dette område på ca. 2,7
km. Det drejer sig om følgende vandløb:
• Kædebro Å
• Tinghuse Å
• Essedalsrenden
• Keldsø Å
• Maglemose Å (Græsted)
For reduceret vandindvinding gælder det, at der ikke i 1. planperiode er planlagt indsatser. Dette
gælder både hovedvandopland Isefjord og Roskilde Fjord samt hovedvandopland Øresund.
Der er ikke indsatser omkring sørestaurering i 1. planperiode, hverken i hovedvandopland Isefjord
og Roskilde Fjord eller hovedvandopland Øresund.
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Område/indsats

Virkemiddel

Spildevandsrensning for
ejendomme i den spredte
bebyggelse

Ejendommenes spildevandsforhold undersøges og hvis
nødvendigt udstedes påbud om forbedret spildevandsrensning
jf. miljøbeskyttelseslovens §30

Vandløb: ca. 2 km

Restaurering

Vandløb: ca. 2,7 km

Genåbning

Tabel 3. Oversigt over indsatser og virkemidler i Gribskov Kommune.

Kommunekort
Efter handleplanbekendtgørelsens §4, stk. 2, skal det i handleplanen på kort angives, hvor byrådet
skal gennemføre de foranstaltninger, der er nævnt overfor.

Kort 2. Baseline-indsatsen vedrørende forbedret rensning af spildevandet fra ejendomme i det åbne land.

Kort 3. Restaurering og genåbning af vandløb i Gribskov Kommune for begge hovedvandoplande.

Grundvand:
For grundvand gælder det, at der ikke i 1. planperiode er planlagt indsatser. Dette gælder både
hovedvandopland Isefjord og Roskilde Fjord samt hovedvandopland Øresund.
Kystvand:
For kystvand gælder det, at er ikke i 1. planperiode er planlagt indsatser. Dette gælder både
hovedvandopland Isefjord og Roskilde Fjord samt hovedvandopland Øresund. Det betyder også, at
der ikke er planlagt indsatser for badevand.
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6. Kommunens prioriteringskriterier for indsatser
I dette afsnit beskrives den prioritering af indsatser, der er valgt for at opfylde vandplanens mål.
Gribskov Kommune har prioriteret indsatsen ud fra følgende retningslinjer:
Gribskov Kommune skal gennemføre en indsats for spildevandsrensning i det åbne land. Gribskov
Kommune forventer at være i mål med indsatsen ved udgangen af 2015.
For vandløbsindsatsen har Gribskov Kommune prioriteret vandløb med fysisk og økologisk gode
forhold, hvor indsatsen vil kunne højne kvaliteten af vandløbet. Desuden at indsatsen planlægges
for hele vandløbsstrækninger i det omfang det er muligt.
For vandløb i begge oplande er lagt vægt på følgende parametre:
 Faldforhold (vandet skal kunne strømme)
 Fysiske forhold i øvrigt (herunder dybde i terræn (dybereliggende vandløb er prioriteret
lavt))
 Ørredopgang/gydevand
 Sandvandring, blød bund (typisk moser)
 Opland, især Natura2000-områder prioriteres højt (natur/skov, landbrug, by)
 Hovedvandløb kontra sidevandløb
 Planer vedrørende spildevand (åbent land, aflastninger)
 Sandsynlighed for målopfyldelse
 Landskabsæstetik
 Synlighed i landskabet (adgang)
Prioritering af den bundne indsats i relation til virkemidler:
1. Åbning af rørlagte vandløb
2. Restaurering
Begrundelse for prioriteringerne:
Åbning af rørlægning.
Genåbning af rørlagte vandløb er langt den dyreste indsats, men det er også den indsats, der vil få
langt den største positive indflydelse på vandløbsmiljøet. En genåbning vil have positiv indflydelse
på både opstrøms- og nedstrøms beliggende strækninger. Eksempelvis vil fauna, som udelukkende
spredes via vandet, få mulighed for at komme til opstrøms beliggende strækninger. Der vil altså
opstå en kontinuitet i vandløbet. Herudover vil genåbning af rørlagte vandløb i langt de fleste
tilfælde have en betydelig positiv landskabsmæssig værdi, og samtidig vil ikke blot vandløbet men
også de tilhørende randzoner fungere som bevægelses- og spredningskorridor for flora og fauna. Et
åbent vandløbstracé vil i mange tilfælde forbedre afstrømningsmulighederne for oplandet, da
kapaciteten i forhold til et rørlagt vandløb ikke er begrænset i samme omfang.
Restaurering.
Restaurering vil typisk bestå i udlægning af gydegrus og sten, som vil skabe variation i vandløbet. I
et vist omfang kan genslyngning sandsynligvis også komme på tale. Men forbedringen af
vandløbsmiljøet er med dette virkemiddel mere begrænset end ved genåbning af rørlagte vandløb.

Prioritering på systemniveau
På baggrund af en vurdering af vandløbsmiljø prioriterer Gribskov Kommune generelt kommunens
vandløbssystemer i nedennævnte rækkefølge (parentes viser vandplanindsatsen knyttet til
vandløbssystemet) :
1. Esrum Å (Bøgebirkerenden/Essedalsrenden ROS-398, Keldsø Å ROS-394, ROS-395 og
ROS-396)
2. Højbro Å
3. Pøle Å (Tinghuse Å ROS-212, 216, 220, 227 og del 229. Kædebro Å ROS-213)
4. Søborg Kanal (Maglemose Å ROS-388, ROS-389 og ROS-390)
5. Annissevandløbet
6. Orebjergrenden
7. Pandehave Å
8. Ramløse Å
Der kan dog godt være enkelte vandløb i systemerne, som, isoleret set, har et større eller mindre
potentiale end systemprioriteringen angiver.
Ved prioriteringen af indsatsen er der lagt vægt på at gennemføre en samlet indsats på hele
vandløbsstrækningen.
Gribskov Kommune har i 2014 fået udarbejdet forundersøgelser for samtlige, i kommunen
udpegede, vandløbsindsatser jf. kriterierne beskrevet i bekendtgørelse nr. 1022 af 30. oktober 2012
om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedr. vandløbsrestaurering, som ændret ved
bekendtgørelse nr. 437 af 29. april 2013. Forundersøgelserne er foretaget af Niras A/S.

16

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 vil indeholde et kort beskrivende afsnit pr. indsatsområde. Der redegøres for, hvilke
indsatser kommunen planlægger at igangsætte, samt hvor langt kommunen er nået med de
igangværende.
I beskrivelsen henvises til kort 2 og 3, der viser indsatsområdernes geografiske placering.
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.
7.1 Overfladevand- vandløb og søer
Vandløb (i forhold til vandløbsloven)
Vandløb omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 er udpegede. Beskyttelsen af udpegede § 3-vandløb
indebærer, at der ikke må foretages ændringer i tilstanden af disse ud over sædvanlig
vedligeholdelse.
I Gribskov Kommune er der fastsat mål for ca. 4,7 km vandløb.
Der skal ske restaurering på ca. 2 km og genåbnes ca. 2,7 km vandløb i Gribskov Kommune i første
planperiode.
Indsatsen kan ses på kort 3.
Vandplanens virkemidler
• Frilægning/genåbning af vandløb
• Vandløbsregulering/restaurering

Gribskov Kommune griber prioriteringslisten an ud fra førnævnte parametre samt på baggrund af
anbefalinger fra de gennemførte forundersøgelser. En realisering af indsatserne i første planperiode
giver således følgende prioriteringsrækkefølge:
•
•
•
•
•
•
•

Bøgebirkerenden/Essedalsrenden ROS-398 (genåbning ca. 80 m.)
Tinghuse Å ROS-212, 216, 220, 227 og del 229 Genåbning ca. 900 m. og restaurering ca. 2
km.))
Maglemose Å ROS-388 (genåbning ca. 200 m.)
Kædebro Å ROS-213 (genåbning ca. 600 m.)
Maglemose Å ROS-390 (genåbning ca. 200 m.)
Keldsø Å ROS-394, ROS-395 og ROS-396 (genåbning ca. 500 m.)
Maglemose Å ROS-389 (genåbning ca. 260 m.)

På baggrund af forundersøgelserne vil Gribskov Kommune dog anmode Naturstyrelsen om at
udtage følgende indsatser:
• Maglemose Å ROS-390 (genåbning ca. 200 m.)
• Keldsø Å ROS-394, ROS-395 og ROS-396 (genåbning ca. 500 m.)
• Maglemose Å ROS-389 (genåbning ca. 260 m.)
Årsagen er, at disse indsatser dels er fysisk vanskelige at gennemføre og dels ikke vurderes at kunne
give den ønskede miljømæssige gevinst i forhold til omkostningerne forbundet med
anlægsprojektet.
Anmodningen er indsendt til Naturstyrelsen d. 5. maj 2015 i overensstemmelse med processen for
anmodning om fritagelse for indsats, jf. note 5 til tabel 1.3.1 i vandplanerne.
Såfremt Naturstyrelsen ikke imødekommer anmodningen vil indsatserne blive søgt udført efter
ovenstående prioriteringsrækkefølge.
I relation til en bevillingskrævende indsats forventer Gribskov Kommune at indsende ansøgning
om realisering af indsatserne medio 2015.
Faktaboks 1
Vandløbsregulering og -restaurering er projekter, hvor vandløbets forløb ændres. Projektet
forudsætter tilladelse efter § 17 i vandløbsloven og efter bekendtgørelse om vandløbsregulering og
-restaurering. Som regel kræves også en tilladelse efter naturbeskyttelseslovens § 3.
Offentlighedens inddragelse er beskrevet i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering
m.v. (BEK nr. 1436 af 11/12/2007).
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Faktaboks 2
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, samt en beskrivelse af vandløbet.
Vandrammedirektivet forpligter medlemsstaterne 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.
7.2 Spildevand
Gribskov Kommune skal gennemføre en indsats for spildevandsrensning i det åbne land. Gribskov
Kommune forventer at være i mål med indsatsen ved udgangen af 2015.
7.3 Øvrige indsatser i kommunen
Klimatilpasning
Gribskov Kommune har besluttet, at der skal arbejdes med Blå/Grøn Struktur. Den Blå/Grønne
Struktur skal blandt andet ses som redskab til at håndtere den udfordring, at der kommer mere vand.
Klimaforandringer betyder mere vand, og landområdet kommer under pres. Byrådet vedtog i
december 2014 kommunens klimatilpasningsplan.
Risikostyringsplaner
Kommunen har i samarbejde med Gribvand lavet en plan for beredskabets indsats ved
oversvømmelser som følge af ekstremregn. Derudover er der i planstrategien for den kommende
kommuneplan sat mål for, hvorledes der i den kommende planperiode skal arbejdes med tiltag til
imødegåelse af oversvømmelser som følge af klimaforandringer. Implementering af
oversvømmelsesdirektivet har ikke udpeget indsatsområder i Gribskov Kommune.
Regionplan 2005
Regionplan 2005 er bortfaldet i forbindelse med vandplanernes endelige vedtagelse. De nye
retningslinjer fremgår af den statslige vandplan.
Faktaboks 3
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.

Faktaboks 4

Husdyrgodkendelser
De endeligt vedtagne vandplaner ændrer ikke kommunens administrationsgrundlag for afgørelser
efter husdyrgodkendelsesloven. Det vil sige, at vandplanerne ikke i sig selv 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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8. Forholdet til anden relevant planlægning
I det følgende beskrives handleplanens forhold til kommuneplanen, råstofplanen, vandforsyningsplanen, spildevandsplanen, de kommunale Natura 2000-handleplaner og Natura 2000skovhandleplaner.
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 2. 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. Kommuneplanen er alene bindende for
kommunen, og ikke direkte for borgernes/grundejernes fremtidige arealanvendelse. Der kan
foretages ændringer i kommuneplantemaerne og/eller i rammer for lokalplanlægning, som fremmer
målene i vandplanerne.
Vandplanerne for Isefjord og Roskilde Fjord, 2.2 samt Øresund, 2.3 giver ikke Gribskov Kommune
anledning til udarbejdelse af kommuneplantillæg.
Det vurderes, at der i den gældende kommuneplans retningslinjer tages højde for, at natur- og
miljøinteresser skal indpasses og tilgodeses. Retningslinjerne er således ikke i strid med
vandplanen.

Kommuneplanen indeholder alene retningslinjer for rekreativ anvendelse af vandløb, søer og
kystvande. Der er risikokort, som viser områder i risiko for oversvømmelse ved store regnskyl, bl.a.
i de byer der er kloakeret for regnvand. Der er endvidere lavet nye retningslinjer på baggrund af
dette, bl.a. for at fremme brugen af tiltag i planlægningen, der kan være med til at håndtere de
øgede vandmængder, for eksempel grønne tage, regnbede og permeable belægninger.
Det indgår i kommuneplanens hovedstruktur, at den grønne/blå struktur skal samtænkes med
klimasikring og friluftsliv. Der skal arbejdes på at skabe rammer for en sammenhængende struktur,
hvor eksisterende udpegninger samtænkes i en grøn/blå rygrad i landområdet.
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 byrådet 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 2.
Regionsrådet skal hvert fjerde år tage stilling til, om der er behov for justeringer eller revision af
råstofplanen.
Der vurderes ikke at være konflikter mellem vandplanerne og Region Hovedstadens gældende
Råstofplan fra 2012.
Vandforsyningsplanen og spildevandsplanen
Vandforsyningsplanen
Det fremgår af vandforsyningslovens § 14, at byrådet skal udarbejde en vandforsyningsplan, der
fastlægger, hvordan vandforsyningen skal tilrettelægges, hvilke vandværker der skal indgå i den
fremtidige vandforsyning, og hvilke områder der kan forsynes fra de enkelte vandværker.
Der foreligger godkendte vandforsyningsplaner fra de tidligere kommuner - Helsinge Kommune fra
1987 og Græsted-Gilleleje Kommune fra 2006. Vandplan 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord og
Vandplan 2.3 Øresund giver på nuværende tidspunkt ikke anledning til ændringer i disse planer.
I 2016/17 forventes en sammenskrivning og revision af de to vandforsyningsplaner. Den nye
vandforsyningsplan skal koordineres i forhold til de fremtidige vandplaner.
Spildevandsplanen
Ifølge miljøbeskyttelseslovens § 32 skal byrådet udarbejde og ajourføre en plan for bortskaffelse af
spildevand inden for kommunen. Gribskov Kommune gennemfører den i vandplanernes
indsatsprogrammer angivne indsats for regnvandsbetingede udledninger i planperioden. Indsatsen
omfatter kun ét regnbetinget udløb ved Dronningmølle Renseanlæg, som bliver sløjfet.
Vandplan 2.3 hovedvandopland Øresund giver ikke Gribskov Kommune anledning til en ændring i
kommunens eksisterede spildevandsplaner. Det sløjfede regnbetingede udløb vil blive skrevet ind i
spildevandsplanen ved næstkommende revision.
Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse
Byrådet skal efter vandforsyningsloven udarbejde indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse i de
områder, der i vandplanen er udpeget som indsatsområder mod nitrat.
Indsatsplanerne skal sikre, at de kvalitative mål i vandplanerne kan opfyldes.
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Byrådet 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.
Statens kortlægning af grundvandet i den nordvestlige del af kommunen er afsluttet, og der er
udarbejdet indsatsplan for Asserbo, Tisvilde og Vejby-området.
Kortlægningen af resten af kommunen afsluttedes ultimo 2014. Herefter skal der udarbejdes
indsatsplaner i de udpegede indsatsområder. Disse planer skal udarbejdes i 2015.
Relation til Natura 2000-handleplan
Der er i mindre omfang behov for at koordinere vandhandleplanerne med Natura 2000handleplanerne. Dette fremgår af ”Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens vandhandleplaner”
(BEK nr 1219 af 15/12/2011). Af afsnittet ”Forholdet til de kommunale Natura 2000-handleplaner”
fremgår:
”§ 6. Den kommunale vandhandleplan skal koordinere indsatsen med de kommunale Natura 2000handleplaner 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.”
Det lovhjemlede krav 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 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.”
Det er et lovhjemlet krav 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.
Der er ingen anledning til en koordineret indsats mellem den kommunale vandhandleplan og Natura
2000-planerne i Gribskov Kommune. Der er en indsats på Pandehave Å, men den udsættes på grund
af manglende teknisk viden til den næste planperiode.

