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Orientering vedrørende kom først i mål med vandplanprojekterne
2016-000303
Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Miljø- og Energiudvalgets orientering sag om status på
vandplanprojekter.
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Sagsbeskrivelse
Baggrund
Vandplanerne er et centralt element i gennemførelsen af EU's vandrammedirektiv. I direktivet hedder det, at
alle EU-landes vandområder – vandløb, søer, den kystnære del af havet og grundvandet – skal have ”god
økologisk tilstand”. De enkelte vandplaner gælder for en periode på 6 år.
Vandplan 2009-2015 (Vandplan I)
Aalborg Kommune er omfattet af to vandplaner – henholdsvis hovedvandopland for Limfjorden og hovedopland for nordlige Kattegat og Skagerrak.
Statens indsatsprogram i vandplanerne (Vandplan 1) er bindende over for kommunerne. Aalborg Kommune
har i alt 77 indsatser i 355 km målsat vandløb, som består af fjernelse af 46 spærringer, åbning af 18 rørlægninger og 13 strækninger, der skal restaureres. Kort over indsatser under vandplan 1 fremgår af bilag
”kort over indsatser i Vandplan I”.
Vandområdeplaner 2015-2021 (Vandplan II)
Udmøntningen og dermed opbygningen af Vandområdeplanerne 2015-2021 er ændret i forhold til Vandplanerne gældende for første planperiode (2009-2015). Ændringen består bl.a. i, at vandplanlægningens bindende elementer fremgår af bekendtgørelser, mens selve Vandområdeplanerne ikke er bindende. Det betyder, at det er de til enhver tid gældende bekendtgørelser, der fastsætter bindende miljømål og indsatser. De
retningslinjer, der fremgik af første generations vandplaner, er som hovedregel indarbejdet i bekendtgørelserne.
De målsatte vandløb, som Aalborg Kommune skal lave indsatser i, jf. bekendtgørelsen om indsatsprogrammer, fremgår af bilag ”kort over indsatser i Vandplan II”.
Indsatserne består af fjernelse af 4 spærringer samt en række vandløb, som skal restaureres. De instrumenter, som indgår i de restaurerede strækninger, er bredere end i Vandplan 1. Her indgår bl.a. Ådalsprojekter
og genslyngning af vandløb.
Gennemførelse af projekter.
Vandløbsprojektopgaven er overordnet opdelt i følgende 2 trin:
1. Forundersøgelse
2. Myndighedsbehandling og gennemførelse.
Kommunerne skal via en tilskudsordning søge tilskud til først at gennemføre forundersøgelser og dernæst
søge tilskud til den fysiske gennemførelse af indsatserne.
Vandområdeplanen forventes først vedtaget i 2016. Det har derfor endnu ikke været muligt for Aalborg
Kommune at søge på disse projekter.
Aalborg Kommune har siden 2012 arbejdet med projekter under Vandplan I. Status pr. januar 2016 fremgår
af bilag 3. Hovedpunkter for status er:






Forundersøgelse for alle indsatser er enten afsluttet (58 stk.) eller bliver færdiggjort i løbet af foråret
2016 (19 stk.).
6 indsatser er fysisk gennemført i marken.
Aalborg Kommune har fået tilsagn til realisering af 18 indsatser.
12 af indsatserne forventes ikke at blive gennemført grundet manglende omkostningseffektivitet. Der er
tale om mindre betydende projekter højt oppe i vandløbsspidserne. Når de sidste forundersøgelser er
afsluttet, kan der komme flere til denne liste.
Der mangler i alt at blive søgt realisering for 41 indsatser.

Miljø- og Energiforvaltningen, Miljø har i budgettet fra 2016 fået bevilliget ekstra 600.000 kr. årligt til vandplanindsatser.
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Med den ekstra bevilling forventer Miljø- og Energiforvaltningen, at det vil kunne nås at få ansøgt om realisering til alle projekter under Vandplan I ved udgangen af 2017, et mål der ellers ikke vil være nået.
Der er stor forskel på, hvor store de enkelte indsatser er og dermed den tid, det tager at gennemføre det
enkelte projekt. Med den ekstra bevilling vurderes det, at Miljø- og Energiforvaltningen vil kunne gennemføre
yderligere 5-10 af de mindre indsatser om året i perioden 2017-2018.
I bilaget ”oversigt over de enkelte vandplanindsatser” er der en nærmere gennemgang af de enkelte projekters status samt en grov tidsplan for disse. Planen indeholder dog mange usikkerheder og forudsætninger.
Dels er Miljø- og Energiforvaltningen afhængig af at få bevilliget tilskud til projekterne fra Staten, og dels er
Miljø- og Energiforvaltningen afhængig af, hvordan forhandlinger med lodsejerne går.
Da vandområdeplanerne endnu ikke er vedtaget, kan Miljø- og Energiforvaltningen ikke p.t. udarbejde tidsplan for disse projekter. Den ekstra bevilling forventes at kunne sikre, at nogle af indsatserne i Vandplan II vil
kunne startes op i 2017/2018.
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Bilag:
Kort over indsatser i Vandplan I
Kort over indsatser i Vandplan II
Oversigt over de enkelte vandplanindsatser
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