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NOTAT

Høringssvar til bekendtgørelse om vandråd 2019

KL har 16. september 2019 modtaget ”udkast til bekendtgørelse om 
vandråd, vandråds samarbejde med kommunalbestyrelser og samarbejde 
mellem kommunalbestyrelser i et hovedvandopland om udarbejdelse af 
forslag til indsatsprogrammers supplerende vandløbsforanstaltninger samt 
bidrag til miljørapport”. KL takker for invitationen til at kommentere udkastet.

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 tolkning, som KL beder om ministeriets tilslutning til. 

Pga. høringsfristen har det ikke været muligt at nå at behandle udkastet og 
høringssvaret politisk. Der tages derfor forbehold for dette.

KL’s ønsker til ændringer i udkast til bekendtgørelse

§ 4 
KL ønsker tidsfristen ændret fra 24. oktober 2019 til 22. november 2019.

Begrundelse: 
Bestemmelserne i §4 og tilsvarende i følgende paragraffer tegner en 
uhyre stram tidsplan. KL finder ikke, at de skitserede tidsfrister giver 
kommuner, organisationer og vandråd tilstrækkelig tid til at gennemføre 
de nødvendige proces-trin.

Første tidsfrister ligger i oktober 2019. Her skal kommunerne:
1. Aftale hvilken kommune, der skal være sekretariatskommune. 
2. Offentliggøre beslutningen på kommunernes hjemmeside
3. Oprette vandrådet

Disse tre procestrin skal principielt gennemføres efter bekendtgørelsen er 
udstedt. Det kan først ske, når høringssvar er vurderet efter afslutning af 
høringsperioden den 14. oktober. Det efterlader i bedste fald en enkelt 
arbejdsuge i en del af efterårsferien for kommunerne til at gennemføre de 
tre procestrin.

Processen med dannelse af vandråd i 2014 og i 2017 var også forceret:
 I 2014 var der 2½ måned til at forberede og gennemføre en helt 

ny proces fra lovforslaget blev vedtaget (26/12-2013). Nærmere 
detaljer kom gennem brev fra den daværende miljøminister 
(23/1-2014) og efterfølgende bekendtgørelse (7. februar 2014). 
Sekretariatskommunen oprettede dengang vandrådet inden 15/3-
2014. 

 I 2017 var der 3 måneder til at forberede og gennemføre en 
lignende proces fra lovforslaget blev vedtaget (27/12-2016). Den 
tilhørende bekendtgørelse kom sent (6. marts 2017), men 
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kommunerne var forberedt på en proces af samme karakter som 
processen i 2014, og der var kommunikeret intensivt om opgaven 
i forbindelse med vedtagelsen af loven. I to vandoplande måtte 
ministeren dog udpeget sekretariatskommunen. 
Sekretariatskommunen oprettede dengang vandrådet inden 20/4-
2017.

Heraf kan udledes, at kommunerne kan gennemføre en sådan proces på 
syv arbejdsuger, når de forinden har kunnet forberede sig derpå.

Udkast til bekendtgørelse giver alt for kort frist til at oprette vandråd. Med 
forventet udsendelse af bekendtgørelse i uge 44 kan det tidligst ske i uge 
51. 

§ 5  
KL ønsker tidsfristen ændret fra 31. oktober 2019 til 22. december 2019

Begrundelsen er bl.a.:
Konsekvens af rettelse ønsket i §4, i tidligere processer har kommunerne 
haft to-tre uger til at danne vandråd efter udmelding af 
sekretariatskommune. Det er umuligt at forelægge dannelsen til politisk 
beslutning i fagudvalg med kortere frist, beslutning i 
kommunalbestyrelsen tager længere tid-

Kommuner og medlemmer af vandråd skal have adgang til den 
reviderede Basisanalyse for vandområdeplan 2021-2027, oplysninger 
heri er nødvendigt for at løse opgaven. Basisanalysen skal være 
offentliggjort senest 22. december 2019.

§ 7  
KL ønsker tidsfristen ændret fra 30. juni 2020 til 22. september 2020.

Begrundelsen er bl.a.:
KL ønsker, at vandrådene får tid til at bidrage til arbejdet. Hvis det ikke er 
muligt kan det for vandrådsmedlemmernes side blive oplevet som om, de 
statslige rammer reelt ikke giver dem muligt for at bidrage til dette. 

KL’s forståelse af udkast til bekendtgørelse
Bekendtgørelsesudkastets § 7 stk. 2 omtaler et digitalt format, som 
kommunerne får stillet til rådighed.  
Med baggrund i forhandling om bekendtgørelsens økonomiske 
konsekvenser for kommunerne beder KL ministeriet bekræfte nedenstående 
tolkning af §7 stk. 2:

1. Formatet omfatter et GIS-værktøj af lignende karakter, som det 
værktøj kommunerne fik stillet til rådighed i 2014 og 2017.

2. I GIS-værktøjet kan kommunerne foreslå virkemidler til at forbedre 
miljøtilstanden i vandløb, som i Basisanalysen ikke opfylder 
målsætningen. Kommunerne prioriterer vandløb med tilhørende 
virkemidler inden for en forud fastlagt økonomisk ramme. 
Kommunerne vælger for hver prioriteret strækning et eller flere 
virkemidler ud fra et katalog, hvor de enkelte virkemidler er prissat. 
Kommunerne kan anføre et alternativt prisoverslag med 
begrundelse. 
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3. Vandrådets medlemmer får adgang til at se / læse i dette værktøj. 
4. Vandrådets medlemmer får gennem værktøjet mulighed for at stille 

forslag til indsatsprogrammers supplerende 
vandløbsforanstaltninger.

5. Sådanne forslag kan herefter gennem værktøjet udveksles 
interessenterne imellem (og mellem interessenter og sekretariat). 

6. Sekretariatskommunerne samler og koordinerer et samlet bidrag 
med kommunalbestyrelserne vurdering og anbefalinger til Miljø- og 
Fødevareministeriet, som fastsat i §7 stk 1. Sekretariatskommunen 
videregiver ikke alternative forslag.

7. Sekretariatskommunerne medsender udtalelser, som fastsat i §7 stk 
1. Udtalelserne skal leveres skriftligt til kommunen.

KL imødeser konkret materiale til kommuner og vandråd med interesse. KL 
forventer at blive inddraget direkte i udformningen, så kommunernes 
erfaringer med sekretariatsopgaven bliver inddraget.

KL har tilsvarende forventninger til at indgå i drøftelse om konkret 
implementering af indsatsprogrammers supplerende 
vandløbsforanstaltninger.

Venlig hilsen

Niels Philip Jensen
konsulent
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