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målsætningeni2015.
HjørringKommunesberegningafomkost-

ningererforetagetmedudgangspunktirap-
porteromvirkemidlerogandrerapporterfra
staten,somomfatteromkostningsberegnin-
geriforholdtilvandplanerne/1-5/.Herud-
overerHjørringKommunesberegningerba-
seretpåegneerfaringermedomkostningeri
forbindelsemedf.eks.fjernelseafspærringer
ellerudlægningafgydegrus.Iberegningerne
indgårligeledeserfaringerogvidenfraHjør-
ringKommunesgennemgangafsamtligemål-
sattevandløbikommune.Idennegennem-
gangblevdenfysisketilstandogpotentiale
formålopfyldelsei2015bedømtmeterfor
meterfor750kmvandløb/6/.

Omkostninger
Denøkonomiskerammeforatopnågodfy-
siskogøkologisktilstandivandløberforhele

Hovedvandopland1.1,på5,6mio.kr.pr.år
fremtilogmed2015/7/.HjørringKommune
ernåetfremtil,atdenudpegedeindsats
koster8,5mio.kr.pr.årfremtilogmed
2015aleneiHjørringKommune(Tabel1).
Indsatsenikommunenkansåledesforventes
atoverstigedenøkonomiskerammeforhele
Hovedvandoplandetmed2,9mio.kr.pr.år.
Forskellenmellemdestatsligeberegninger

ogHjørringKommunesberegninger,atsta-
tenmanglerenrækkefølgetiltag.Detgælder
f.eks.vedgenåbningafrørlagtevandløb,hvor
statenkunharindregnetomkostningertilat
fjernerørlægningen,menikkeomkostninger
tilatgenskabedetfrilagtevandløb.Hvilketer
etnødvendigttiltagforatopnåmålopfyldelse
i2015.
Udoverdefremlagteomkostningerivand-

planentilgennemførselaffysiskforbedringaf
vandløberderefterHjørringKommunesop-

HjørringKommuneeromfattetaftovand-
planer:VandplanforHovedvandopland1.1
NordligeKattegatogSkagerrakogvandplan
forHovedvandopland1.2Limfjorden.Ivand-
planerneerderangivet4virkemidlerfor
vandløb:Ændretvedligehold,fjernelseaffau-
naspærringer,restaureringimindreomfang
oggenåbningafrørlagtevandløb.Ivandplan
forHovedvandopland1.1NordligeKattegat
ogSkagerrakharHjørringKommunefåetud-
pegetenindsatsforførsteplanperiode,derer
betydeligogomfatter:
•167kmvandløbmedændretvedligehold
•55kmvandløbmedindsatsenrestaurering
•12kmvandløbmedindsatsengenåbningaf
rørlagtestrækninger

•209spærringerderskalfjernes
IvandplanforHovedvandopland1.2Lim-

fjordenharHjørringKommunefåetudpeget
enlilleindsats,deromfatterændretvedlige-
holdaf3,2kmvandløb.

Forudsætninger for beregninger
HjørringKommuneerafdenopfattelse,at
derikkekanopnåsmålopfyldelsei2015alene
meddeudpegedeindsatser.Tovirkemidler
kanf.eks.ikkeståalene.Detgælderændret
vedligehold,derikkevilføretilmålopfyldelse
i2015medmindrederogsåudføresandre
variationsforbedrendetiltag.Genåbningaf
rørlagtevandløbvilhellerikkegivemålopfyl-
delse,hvisikkederforetagesandrerestaure-
rings-ogvariationsforbedrendetiltag.Foren
rækkevandløberdetligeledesnødvendigt
atforbedrevandkvalitetenforatopnå

Vandløbsindsats og økonomi i Hjørring 
Kommune

HjørringKommuneharberegnetomkostningerneforatopnågod

fysiskogøkologisktilstandfordevandløbdererudpegetmedind-

satsikommunen.OmkostningerneforvandløbsindsatseniHjørring

Kommuneoverstigerdenramme,dererafsattilheleHovedvandop-

land1.1NordligeKattegatogSkagerrak.
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Hjørring 
Kommune

Vandplan hele 
opland 1.1

Hjørring 
Kommune

Vandplan hele 
opland 1.1

Tiltag Antal Antal Mio. kr. pr. år Mio. kr. pr. år

Ændret 
vedligehold 

(km)
167 363 1,3 2,6

Fjernelse af 
spærringer 

(stk.)
209 308 2,2 2,4

Restaurering 
(km)

55 114 3,0 0,2

Genåbning 
af rørlagte 

vandløb (Km)
12 21 2,0 0,4

Total 8,5 5,6

Tabel 1. Sammenligning af bindende indsats og omkostninger mellem Hjørring Kommune 
og hele Hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak.
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fattelseikkedækningfordeadministrative
omkostningertilgennemførselafvandløbs-
indsatsen.HjørringKommuneertildelt2,5
mio.kr.iDUT-midlertilmyndigheds-ogad-
ministrativeopgaveriforbindelsemedgen-
nemførselafdeudpegedeindsatser.Men
omkostningerneforventesatblive7,7mio.
kr.(Tabel2).Indenforf.eks.supplerende
indsatsidetåbnelandharHjørringKom-
munealleredegennemførtenstorindsat.De
forventedeomkostningerersåledesberegnet
udfraetsolidterfaringsmateriale.

Konklusion
Statenharikkeafsatmidlernoktilatgen-
nemførealledeudpegedeindsatser.Det
betyder,atkommunernemåløfteenstordel
afdeadministrativeomkostningervedgen-
nemførselafvandplanernesindsats.Detbety-
derendvidere,atenrækkeindsatserikkevil
blivegennemførtiførsteplanperiode–alene
pågrundaføkonomiskeårsager.Detmåfor-
ventes,atdisseindsatservilbliveoverførttil
næsteplanperiode.Hvordandisseindsatser
sikresgennemførtiandenplanperiodeer
imidlertiduafklaretpånuværendetidspunkt.
Indsatseniandenplanperiodekommer

såledestilatomfatteenikkekendtomkost-
ning,somoverføresfraførsteplanperiodeog
denalleredeudsatteindsats.Denallerede
udsatteindsatsomfatteriHjørringKommune

f.eks.42spærringer,hvorindsatsenerudsat
til2021.Dissespærringerertypiskdestørre
ogmestomkostningstunge.
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Vandløbsindsats og økonomi

Tabel 2. Administrative omkostninger i forbindelse med vandplanindsatsen for Hjørring Kom-
mune og det Hjørring Kommune faktisk bliver tildelt i DUT-midler. De forventede omkostnin-
ger er beregnet ud fra aktuelle erfaringer med de administrative opgaver.

Vandplan indsats
Forventede omkostninger 

– beregning Hjørring 
Kommune (mio. kr.)

Tildelte DUT-midler  
(mio. kr.)

Grøn Vækst 0,2 0,113

Vandløbsrestaurering, 
åbning af rørlagte 

strækninger og fjernelses 
af spærringer

3,3 0,923

Ændret vedligehold 0,9 0,721

Regnbetinget udløb 0,034 0,010

Supplerende indsats åbne 
land

3,3 0,131

Andre opgaver 0,589

Total 7,734 2,487

Naturligt vandløb. Foto: Bent Lauge Madsen.


