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KL´s høringssvar til justerede vandplaner for 2010-2015

Jf. lovgivningen er kommunerne ansvarlige for implementering af 
vandplanerne qua udarbejdelse af handleplaner, konkrete tiltag og det 
generelle myndighedsarbejde. Planerne er desuden bindende for 
kommuneplanlægningen. Kommunerne er således den centrale aktør i 
implementeringen af planerne.

I betragtning af dette vil KL fortsat henvise til 
 KL´s høringssvar af 6. april 2011, se 

http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_47250/cf_202/KLs_h-
ringssvar_til_vand-_og_naturplanerne_060411.PDF

 Kommunernes høringssvar
 KL´s sekretariat og dialog med dette.

KL det positivt, at der i den seneste høringsudgave af vandplanerne er 
justeret en række faktuelle fejl og foretaget en mere ensartet revurdering af 
krav til visse vandløb og P-ådale. 

I det følgende er hovedparten af KL´s forrige høringssvar af 20. dec. 2013 
gengivet, idet dette stadig er gældende – ligesom der er enkelte nye 
bemærkninger.

Sammenhæng ml. mål, virkemidler, finansiering og tidshorisont
For KL er det fortsat afgørende, at der er sammenhæng ml. mål, 
virkemidler, finansiering og tidshorisont. 

Tidshorisont
Hvad angår tidshorisonten forventes de statslige vandplaner vedtaget i 
andet halvår af 2014, ca. 5 år senere end EU´s krav. Efter lovgivningen skal 
kommunerne derefter udarbejde vandhandleplaner, der skal vedtages 
endeligt ét år efter vandplanerne, dvs. i andet halvår af 2015. 

Miljøministeriet
Naturstyrelsen
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Disse handleplaner for perioden 2010-2015 vedtages således få uger eller 
måneder før nye statslige vandplaner for perioden 2016-2021 vedtages i dec. 
2015. KL forventer på den baggrund at indgå i en dialog om, hvordan 
første periodes krav overføres til anden periode – så kommunerne får en 
realistisk tidshorisont til at implementere de omfattende krav til fx 
spildevandsrensning og vandløbsforbedring.

Med de mange vandplansændringer, hvor indsatser tages ind og ud, 
vanskeliggøres og fordyres kommunernes implementering af såvel 
vandløbs- som spildevandsindsatsen. Med endelig vedtagelse af 
vandplanerne i efteråret 2015 reduceres kommunernes indsatsperiode på 
visse indsatser til ca. 1 år – i modsætning til den oprindeligt planlagte 
periode på 5 år. 

Virkemidler
I forbindelse med spildevandsindsatsen er det afgørende, at der gives bedre 
lovhjemlede muligheder for at styrke samarbejdet ml. kommuner og 
forsyningsvirksomheder. Utilsigtet har kommunerne med den seneste 
revision af vandsektorloven ikke længere mulighed for via 
forsyningsvirksomhederne at sikre den lovpligtige implementering af 
vandplanernes krav. KL vil stærkt opfordre til, at dette bliver muligt med 
den revision af vandsektorloven, der forventes at blive vedtaget i andet 
halvår af 2014. 

KL kvitterer for, at der for at opnå større ensartethed i enkelte dele af 
landet er udtaget enkeltejendomme, der i den tidligere vandplanudgave 
skulle spildevandsrenses. Ifølge kommunale oplysninger er justeringen 
imidlertid ikke konsekvensrettet, hvorfor det totale antal ejendomme, der 
skal spildevandsrenses, ikke er justeret – hvilke KL vil opfordre til.  

Hvad angår virkemidlerne til vandløbsrestaurering er det kommunernes 
opfattelse, at de statslige tilskudsordninger på nationalt niveau administreres 
mere og mere bureaukratisk. KL vil derfor opfordre til at den samlede 
administration i Fødevareministeriet og Miljøministeriet forenkles.

Efter aftale med staten har kommunerne igangsat en omfattende retablering 
af vådområder – i samarbejde med lodsejere og grønne organisationer. 
Sammenlignet med tidligere nationale indsatser har der til og med 2013 
været en udmærket fremdrift. Herefter har de fosforkrav der blev indført 
løbende i 2012-2014 mindsket projekt-fødelinjen betydeligt, så 
vådområderealiseringen er vanskelig- eller umuliggjort i visse dele af landet. 

Sammenholdt med vandplanernes detailstyring af den kommunale 
vådområdeindsats betyder det stærkt forringede etableringsmuligheder. 
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Mens statens vådområdeetablering kan ske i ét eller flere af landets 23 
hovedvandsoplande, er kommunernes indsats i vandplanerne lokaliseret til 
givne steder i de 123 undervandsoplande. KL vil endnu engang påpege de 
uens rammevilkår under ens økonomiforudsætninger.
   
KL har forståelse for, at det på nuværende tidspunkt kan være vanskeligt at 
udvikle og sikre finansiering til mere målrettede virkemidler for resten af 
perioden 2010-2015. Det bør imidlertid medføre, at der sættes ekstra kraft 
ind på at sikre nye virkemidler til vandplanperioden 2016-2021. KL 
kvitterer for at det er sket for vandløbsindsatsen, og vil opfordre til, at det 
også sker for vandplanernes specifikke nitratindsats. KL indgår gerne i et 
forberedende arbejde.

Finansiering
Jf. tidligere dialog med Miljøministeriet efterlyser KL fortsat klarhed over, 
hvordan den samlede dambrugsindsats erstatningskrav finansieres i 
indeværende vandplanperiode.

Som tidligere påpeget ønsker KL desuden en økonomisk høring af de p.t. 
ugyldige og ændrede vandplaner, da dette medfører merarbejde for 
kommunerne. Det gælder fx for vedtagelse af de kommunale 
vandhandleplaner, kommunal planlægning og sagsbehandling. Det skyldes, 
at der er forhold og afgørelser i såvel kommuneplanlægning, 
spildevandsplanlægning og miljøsagsbehandling, der er bundet op på de 
statslige vandplaner.

KL´s høringssvar må gerne offentliggøres. KL ser frem til en fortsat 
konstruktiv dialog med Miljøministeriet om vandplanerne. 

Med venlig hilsen

Troels Garde Rasmussen
Chefkonsulent


