Høringsproces
I en regulativproces er der rigtig mange interessenter, som er vigtige at inddrage og høre. Dels for at give
interessenterne en forståelse for processen, og dels for at sikre at gode ideer, synspunkter og input
indarbejdes i de kommende regulativer.
De fremtidige regulativer i Aalborg Kommune forventes at bestå af en eller flere elementer af:




Et hovedregulativ
Et fællesregulativ
Et tillægsregulativ

Hoved- og fællesregulativet udarbejdes med henblik på at beskrive generelle retningslinjer for regulativet
for det enkelte vandløb, hvor tillægsregulativet vil omfatte specielle hensyn/forhold, for en række nærmere
definerede vandløb.
Miljø- og Energiforvaltningen forventer derfor, at der først udarbejdes en hovedregulativ og et
fællesregulativ. Tillægsregulativet vil blive udarbejdet, når det er hensigtsmæssigt at gennemføre en række
specielle hensyn/forhold ved en række nærmere definerede vandløb.
Involverings og –høringsprocessen vil derfor være forskellig i forhold til hvor generelt niveau, der arbejdes
på.
På det indledende orienteringsmøde om regulativprocessen vil forslag til interessentinvolvering blive
fremlagt, således at det er muligt for organisationerne at komme med forslag til processen.
Miljø- og Energiforvaltningen forventer derfor, at når Miljø- og Energiudvalget har godkendt den beskrevne
regulativproces, inviteres til et indledende møde, hvor processen præsenteres for interessenterne.
Den overordnede regulativproces præsenteres for interesseorganisationerne inden for landbrug, natur,
fiskeri m.v.
Der er tale om de samme interessenter, som har været en del af Aalborg Kommunes Vandråd. Vandrådet
blev oprindelig etableret ud fra ønsket om bedre dialog med interesseorganisationer og lodsejere omkring
2. udgave af vandplanerne – helt i tråd med det nuværende ønske om dialog om regulativprocessen og
regulativarbejdet.

Efterhånden som regulativprocessen bliver mere og mere specifik, vil repræsentanter for de enkelte
organisationer blive inviteret til dialog:



Ved udkast til hovedregulativ
Ved udkast til fællesregulativ

Udkast til tillægsregulativ forventes drøftet specifikt med de lodsejere og interessenter, som er berørt af
det enkelte regulativ.
De enkelte drøftelser vil blive tilrettelagt ud fra det aktuelle formål og målgruppe, og kan feks. være møder
med interesseorganisationerne, møder med specifikke interessenter og nogle møder vil være borgermøder.
Processen er illustreret af nedenstående figur.
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Tidsplan
Herunder er angivet et udkast til tidsplan.
Miljø- og Energiforvaltningen forventer at igangsætte arbejdet med hovedregulativet ultimo 2016, når
Miljø- og Energiudvalget har godkendt processen. Primo 2017 inviteres interesseorganisationerne til en
orientering om processen, hvorefter arbejdet fortsætter. Tidsplanen er meget afhængig af de ressourcer
der er til rådighed, høringsproces m.m. og der er derfor mulighed for justeringer hen ad vejen.
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