Sekretariat:

Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København

Aalborg Kommune
Teknik- og Miljøforvaltningen
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby
Tlf. 9931 2000
Fax 9931 2009
www.limfjordsraadet.dk
limfjordsraadet@aalborg.dk

Dato:
J. nr.:
Init.:

Høringssvar til forslag til de statslige vandplaner (2010-2015)
samt tilhørende miljørapporter

20. december 2013
niv

Limfjordsrådet tager til efterretning, at Miljøministeren har besluttet, at gennemføre en ny 6 måneders høring
(frem til 23. december 2013) for så vidt angår forslagene til vandplaner i deres helhed samt de tilhørende
miljørapporter.

Tidligere høringssvar fastholdes
Limfjordsrådet tager tilsvarende til efterretning, at Vandplanforslagene i form og indhold grundlæggende svarer
til de forslag, der blev underkendt af natur- og Miljøklagenævnet i december 2012. Ændringer omfatter rettelse
af konstaterede konkrete fejl og mangler i planerne, herunder som følge af den kvalitetssikring af
karakteriseringen af naturlige / kunstige vandløb som Naturstyrelsen igangsatte primo november 2012, samt
som følge af de modtagne høringssvar fra berørte myndigheder i forbindelse med den tekniske forhøring af
myndighederne i maj 2013. Endvidere er udpegning af drikkevandsressourcer opdateret med seneste viden.
Limfjordsrådet fastholder det tidligere afgivne høringssvar af 5. april 2011. Supplerende hertil har Limfjordsrådet
nedenstående bemærkninger.

Udarbejdelse af kommunale vandhandleplaner bør udgå
Vandplanerne blev offentliggjort 22. december 2011. Kommunerne udarbejdede i perioden frem til 22. juni
2012 en kommunal vandhandleplan for dele af den konkrete indsats. Denne var i 8 ugers høring og skulle være
vedtaget senest 22. december 2012. Ved afgørelser afsagt den 6. december 2012 fandt Natur- og
Miljøklagenævnet imidlertid, at miljøministerens afgørelse om at vedtage samtlige 23 statslige vandplaner var
ugyldig. Fristen i forbindelse med den supplerende høring, som Naturstyrelsen gennemførte i december 2011,
var "væsentlig for kort". De kommunale handleplaner vil jf. gældende lovgivning tilsvarende skulle vedtages
igen, når der på ny foreligger endeligt vedtagne statslige vandplaner.
Med Miljøministeriets udkast til den nye ”Lov om Vandplanlægning” er der dog lagt op til, at bl.a. udarbejdelsen
af kommunale vandhandleplaner udgår i forbindelse med 2. generations vandplanarbejdet.
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Med de store forsinkelser af vandplanarbejdet mener Limfjordsrådet, at dette bør træde i kraft allerede under
første generations vandplaner. Disse er ikke besluttet/offentliggjort endnu. Når de er offentliggjort skal de
Kommunale handleplaner vedtages senest et år efter. Inden dette er sket, vil første planperiode stort set være
gået. Kommunerne vil derfor alternativt kunne bruge tiden langt mere hensigtsmæssigt på konkrete indsatser
og 2. generations vandplanlægningen jf. lovforslag om vandplanlægning.

Procesforløbet omkring første og anden generations vandplanerne
Basisanalysen, der danner grundlag for 2. generationsvandplanerne, vil udkomme før 1. vandplan bliver
vedtaget. Limfjordsrådet antager, at basisanalysen er på et nyere datagrundlag og forventer i den forbindelse, at
Staten redegøre for hvordan eventuelle forskelle i tilstand i første generations vandplanen og basisanalysen for
anden generations vandplaner skal håndteres. Det skal understreges, at basisanalysen for 2.
generationsvandplaner ikke må forsinkes. Perioden til interessentinddragelse er allerede for kort.

Retningslinje 9
Retningslinjens indhold er:
Hvor der er risiko for hydrauliske problemer, skal regnbetingede udledninger som udgangspunkt reduceres til 1-2
l/s pr. ha (totalt areal), svarende til naturlig afstrømning. Bassiner på såvel separate regnvandsudløb som på
overløbsbygværker skal i disse situationer have en størrelse, så der som gennemsnit højst sker overløb fra
bassinet hvert 5. år (n=1/5 pr. år). Med hensyn til udformning af bassiner for separat regnvand henvises til
Spildevandsforskning fra Miljøstyrelsen nr. 49/1992 om lokal rensning af regnvand.
Limfjordsrådet bemærker, at Natur- og Miljøklagenævnet i afgørelser har anlagt en praksis, der siger
neddrosling til 1-2 l/s pr. ha (reduceret (befæstet) areal). Det ville være hensigtsmæssigt om der kunne opnås
enighed om behovet for neddrosling.

Med venlig hilsen

Poul Roesen
Formand for Limfjordsrådet

Helle V. Lyng
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