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NOTAT  

Høringssvar til bekendtgørelse om vandråd  

KL har 20. december 2013 modtaget forslag til bekendtgørelse om vandråd 

i høring. KL finder det positivt, at de nødvendige rammer for arbejdet bli-

ver afklaret. Men KL finder det helt urimeligt, at Naturstyrelsen sender en 

bekendtgørelse i høring samtidig med, at aktørerne skal påbegynde arbejdet. 

 

KL ser forslaget om Vandråd som et tiltag, der skal fremme dialog og re-

spekt mellem aktørerne. Timing af bekendtgørelsen i forhold til den kom-

munale beslutningsproces er en rigtig dårlig begyndelse. KL håber, at sam-

arbejdet de nærmeste måneder vil blive mere frugtbart. 

 

Høringssvaret er opdelt i to afsnit. Første afsnit indeholder KL’s ønsker til 

konkrete ændringer i udkast til bekendtgørelse. I andet afsnit præsenterer 

KL en fortolkning, som KL beder om Naturstyrelsens tilslutning til.  

 

KL’s ønsker til ændringer i udkast til bekendtgørelse 
KL ønsker bekendtgørelsens § 5 udvidet med et nyt stk. 6: 

Stk. 6. Kommunalbestyrelsen, der skal varetage sekretariatsbe-

tjeningen af vandrådet, jf. § 4, leder vandrådets møder. 

 

Begrundelse: I de nye vandråd er det centralt, at mødelederen er neutral. 

KL mener derfor, at sekretariatet skal stå for mødeledelsen. 

Derved sikrer vi både mod mistanke om ensidighed, og at 

vandrådets forslag bliver belyst på en måde, så kommunen 

bagefter kan handle derpå. 

 

KL ønsker bekendtgørelsens § 6 punkt 3 ændret til ny formulering og udvi-

det med et nyt punkt 4.: 

3) diskussion af kommunalbestyrelsernes forslag til indsatspro-

grammets supplerende vandløbsforanstaltninger. Rådet mø-
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des herom senest 14 dage efter kommunalbestyrelserne har 

sendt forslag til indsatsprogram til Naturstyrelsen.  

 

Begrundelse: Indsatsprogrammet skal ikke behandles samtidigt i kommu-

nalbestyrelserne og vandrådet. Vandrådet rådgiver kommunal-

bestyrelserne, vandrådet skal ikke inddrages i kommunalbesty-

relsernes beslutningsproces.  

Det er indlysende, at vandrådet skal se og kunne kommentere 

på det samlede resultat, når de enkelte kommunalbestyrelser 

HAR vedtaget indsatsprogrammet. Men denne kommentering 

skal ligge EFTER kommunalbestyrelserne har vedtaget ind-

satsprogrammet. 

 

KL ønsker bekendtgørelsens § 7 stk. 1 ændret til ny formulering: 

Kommunalbestyrelsen, der varetager sekretariatsbetjeningen af 

vandrådet, jf. § 4, samler og koordinerer efter diskussion i 

vandrådet jf. § 6 stk. 3 kommunalbestyrelsernes forslag til ind-

satsprogrammets supplerende vandløbsforanstaltninger for 

hovedvandoplandet. Kommunalbestyrelsen fremsender senest 

14 dage efter mødet i vandrådet ét samlet forslag herom til 

Naturstyrelsen, jf. dog stk. 2. 

 

Begrundelse: Den meget stramme tidsplan giver meget lidt rum for sekreta-

riatskommunen til at samle forslag fra de andre kommunalbe-

styrelser i hovedoplandet.  

Det giver en mere smidig og sikker proces, når hver enkelt 

kommunalbestyrelse sender sine delforslag til Naturstyrelsen 

senest 1. oktober. Sekrtariatskommunen kan herefter samle 

delforslagene og lade vandrådet diskutere det samlede forslag  

inden hele pakken sendes til Naturstyrelsen. 

 

KL’s fortolkning af udkast til bekendtgørelse 
Bekendtgørelsens § 2 åbner mulighed for at underopdele et hovedvandop-

land. KL fortolker bekendtgørelsen således, at en kommune kan være sekre-

tariatskommune for flere vandråd. Når det er tilfældet, kan sekretariats-

kommunen planlægge arbejdet, så de to vandråd mødes samtidigt. 

 

Bestemmelsen i §5 stk. 4 fastslår, at der i vandrådet er en ligelig repræsenta-

tion af forskellige interesser i forhold til vandplanlægning. KL fortolker 

bekendtgørelsen således, at der  

A. skal tilstræbes ligelig fordeling mellem organisationer 

nævnt i lovens §25 stk. 2 punkt 1 og foreninger nævnt i 

lovens §25 stk. 2 punkt 2.  
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B. skal tilstræbes en fordeling mellem lokale foreninger nævnt 

i lovens §25 stk. 2 punkt 3, så vandrådet får ligelig repræ-

sentation af forskellige interesser i forhold til vandplan-

lægning. 

 

Bestemmelsen i §6 fastslår, at sekretariatskommunen skal sikre, at alle 

kommunerne har kendskab til drøftelserne i vandrådet. KL fortolker be-

kendtgørelsen således, at sekretariatskommunen frit vælger sin metode. Ek-

sempelvis kan sekretariatskommunen sende de øvrige kommuner en kopi af 

et referat fra rådets møde. Eller sekretariatskommunen kan tage repræsen-

tanter for de andre kommuner med i mødets sekretariat. 

 

Venlig hilsen 

 

Niels Philip Jensen 

konsulent 


