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Vandplaner erklæret ugyldige
og i høring (igen)
• Natur- og Miljøklagenævnet erklærede i december 2011 de statslige
vandplaner ugyldige
• Årsag: En supplerende høring i december 2011 var væsentlig for kort (8
dage)
• Alle dele af vandplanerne er nu i 6 måneders høring til den 23. december
2013
• Det nye forslag til vandplaner er grundlæggende de samme - fejl er rettet
og cirka 1.700 kilometer vandløb er omklassificeret
• Se vandplanforslagene på Naturstyrelsens hjemmeside som
tekstdokumenter og på miljø-GIS-kort
• Kommunalbestyrelsen har behandlet forslag til høringssvar på mødet i
september
• Staten forventer at de vedtagne vandplaner er klar i august 2014
• Miljømålene skal være opnået ved udgangen af 2015

Status for Ærøs
vandløbsindsats og vådområder
• Vandløbsindsatser:
• Genåbning af rørlagte strækninger og passage forbi
spærringer er sat i bero af kommunalbestyrelsen
• Ændret vandløbsvedligeholdelse afventer ny udmelding fra
staten
• Vådområder:
– Møllesø Renden afventer alternativ forslag
– Gråsten Indernor (alternativ forslag) har
kommunalbestyrelsen sat i bero, til vandplanerne er
vedtaget (forundersøgelse mangler konsekvensvurdering i
forhold til Natura 2000-område)

De næste vandplaner (2016-2021)
•
•
•
•

Miljøministeren stærkt inspireret af Lykkesholmgruppen
Staten har ny vandplankonsept for vandplanindsats i høring frem til den 11.
oktober 2013
Vandplanerne kommer til at hedde vandområdeplaner
Der lægges op til paradigmeskift i vandplanlægningen:
•
•

•
•

Minus: Idéfase, teknisk forhøring, kommunale vandhandleplaner og klagemulighed i forhold til
tilvejebringelse af planerne
Plus: Kommunen skal etablere et vandråd og skal udarbejde indsatsplan. Der forventes flere
virkemidler.

Staten har fortsat ansvar for finansiering, udarbejdelse af basisanalyse og
fastsættelse af miljømål
Staten forventer:
–
–
–
–
–
–

Basisanalysen er færdig i december 2013
At offentliggøre vejledning for etablering af vandråd i foråret 2014
At udmelde miljømål, virkemiddelkatalog og tidsfrist for udarbejdelse af indsatsprogram
Kommunerne har udarbejdet indsatsprogram og bidrag til miljørapport oktober 2014
Der ligger en politisk aftale om 2. g vandplanerne i efteråret 2014
At 2. g vandplanerne kommer i offentlig høring den 22. dec. 2014 og offentliggøres endeligt
22. dec. 2015
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Vandråd og
forslag til indsatsprogrammer
• Der skal udarbejdes et indsatsprogram for hvert vandopland - dvs. Ærø
Kommune skal sammen med de øvrige kommuner udarbejde to stykker. En
for DSØ og en for Lillebælt/Fyn
• Kommunerne skal nedsætte ét vandråd for hvert vandopland, hvis blot en
organisation ønsker det:
• Vandrådets rolle er konsulterende i forhold kommunerne
• Kun lokale og landsdækkende organisationer med interesse for vand, natur og miljø kan
være medlem af rådet
• Hver organisation kan højest være repræsenteret af et medlem
• Rådet sekretaritetsbetjenes af kommunen

• Det er kommunalbestyrelserne, som beslutter forslag til
indsatsprogrammerne – og folketinget som endelig beslutter
indsatsprogrammet sammen med vandplanerne
• Hvis kommunerne ikke kan beslutte et tilfredsstillende indsatsprogram,
laver staten det selv.

Tidsramme
• 1. april 2014:

Første møde i vandrådene

• Sommer 2014:

Kommuner og vandrådene har udarbejdet
forslag til indsatsprogram

• Oktober 2014:

Kommunalbestyrelser beslutter forslag til
indsatsprogrammer

• 22. december 2014:

Staten sender 2. g vandplaner i høring

Spørgsmål til DGR
vedr. organisering af vandråd
• Ønsker DGR og evt. hvordan ønsker det DGR at blive involveret i
udarbejdelse af indsatsprogrammerne?
• Hvordan skal posterne fordeles i vandrådet?
• Ideer til proces for udarbejdelse af indsatsprogram?

