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Høringsnotat for Forslag til Vandhandleplan 2009 – 2015

Forslag til Vandhandleplan 2009 – 2015 var i offentlig høring i perioden 13. maj til 7. juli 
2015. Forslaget til Vandhandleplan omfatter Hedensted Kommunes udmøntning af de 
statslige vandplaner for perioden 2009-15.

Kommunen har modtaget 2 høringssvar, fra:
1 Horsens Museum
2 Miljøministeriet, Naturstyrelsen

I det følgende redegøres for:
 Høringsparternes bemærkninger
 Administrationens vurdering af bemærkningerne 
 Forslag til justering af forslaget til Vandhandleplan

De foreslåede ændringer fremgår endvidere af det reviderede forslag til endelig 
vedtagelse af Vandhandleplanen. 

1   Horsens Museum bemærker:
1. Vandhandleplanen beskriver ikke eksplicit hvordan man forholder sig til de 

kulturhistoriske interesser i forbindelse med de anlægsarbejder, som er en følge 
af handleplanen.

2. Horsens Museum opfordrer Hedensted Kommune til, at indføje et afsnit i vand-
handleplanen, og mere konkret beskrive, hvordan de kulturhistoriske og 
arkæologiske interesser er inddraget og fortsat ønskes inddraget.

Ad 1
Administrations bemærkninger:

1. Vandhandleplanens primære formål er, at fastsætte hvordan Byrådet vil realisere 
vandplanen og dens indsatsprogram uden at foregribe det præcise indhold af de 
aftaler og afgørelser i forbindelse med gennemførelsen. Administrationen 
vurderer, at de kulturhistoriske interesser bedt inddrages og varetages i 
forbindelse med udformningen af de konkrete indsatser.

2. Hedensted Kommune ønsker fortsat at inddrage Horsens Museum i forbindelse 
med planlægningen og udførelsen af Vandhandleplanens indsatser. Hedensted 
Kommune ønsker løsninger, der tilgodeser mange forskellige interesser, herunder 
også de kulturhistoriske og arkæologiske interesser.

Administrations forslag til justering af Vandhandleplanen
1. Ingen justering
2. I Vandhandleplanens afsnit 2, ”Handleplanens mål”, side 6 tilføjes et nyt afsnit 4 

med flg. ordlyd: 
”Hedensted Kommune ønsker løsninger, der tilgodeser mange forskellige 
interesser. Vi vil derfor inddrage forskellige interessenter i forbindelse med 
planlægningen og udformningen af de konkrete indsatser, fx ved at inddrage 
Horsens Museum for at tilgodese kulturhistoriske og arkæologiske interesser.”
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2 Miljøministeriet, Naturstyrelsen bemærker

Naturstyrelsen anmoder Hedensted Kommune rette følgende forhold inden endelig 
vedtagelse af Forslag til Vandhandleplan: 
1. at Vandhandleplanen ikke indeholder et kort over den geografiske placering af 

spildevandsindsatsen overfor ukloakerede ejendomme i den spredte bebyggelse.
a. at tilføje antallet af ejendomme omfattet af indsatsen overfor ukloakerede 

ejendomme i den spredte bebyggelse.
b. at indføje, at fristen for spildevandsindsatsen og indsatsen overfor 

ukloakerede ejendomme i den spredte bebyggelse i første planperiode er 
forlænget til 30. oktober 2016.

2. at kort og tabeller for vandløbsindsatsen justeres, så de er i overensstemmelse med 
Vandplanen.

Herudover gør Naturstyrelsen opmærksom på:
3. at det detaljerede miljømål for blødbundsvandløb i figur 4, side 21 er bortfaldet. 

Herudover foreslår Naturstyrelsen:
4. at beskrivelsen af vådområdeprojekter præciseres, og suppleres med en orientering 

om de projekter, der er i gang.

Ad 2

Administrations bemærkninger:
1. Miljøministeriet, Naturstyrelsen har den 29. januar 2015 orienteret samtlige 

kommuner om, at ”…handleplanerne i realiteten alene omfatter en nærmere 
tilrettelæggelse af vandløbsindsatsen og søindsatsen, idet spildevandsindsatsen 
håndteres i spildevandsplanerne…. Administrationen finder, at Naturstyrelsens 
anmodning (krav) ikke er i overensstemmelse med orienteringen. 
Administrationen har drøftet dette forhold med Naturstyrelsen. Administrationen 
vurderer på den baggrund, at de foreslåede ændringer til Vandhandleplanen 
tilgodeser Naturstyrelsens bemærkninger.

2. I Forslaget til Vandhandleplan har vi valgt at lægge større vægt på at redegøre for 
hvor langt vi er i realiseringen af indsatserne i Vandplanen, fremfor at prioritere 
indsatserne. Der er ikke en tydelig overensstemmelse mellem Vandplanens 
indsatskrav og Vandhandleplanens indsatser.

3. Oplysningen tages til efterretning.
4. Administrationen har, med udgangspunkt i Naturstyrelsens orientering af 29. 

januar 2015 til samtlige kommuner, fokuseret på Vandhandleplanens indsats i 
vandløb og søer. Administrationen vurderer i øvrigt, at der er stor usikkerhed om 
hvilke vådområdeprojekter det er muligt at realisere.

Administrations forslag til justering af Vandhandleplanen
1. Ingen justering

a. antallet af ejendomme omfattet af indsatsen tilføjes sammen med en 
status for indsatsen. Afsnittet ”spildevandsrensning i det åbne land”, side 
15 revideres.

b. Den nye frist for spildevandsindsatsen og indsatsen i den spredte 
bebyggelse tilføjes som undertekst til tabel 4, side 15 samt i afsnittet 
”spildevandsrensning i det åbne land”, side 15.

2. Vandhandleplanens tabel 1, side 9, tabel 2, side 11, og tabel 3, side 13 opdateres 
og justeres. Det tydeliggøres hvilke indsatser, der indgår i vandplanens 
indsatsprogram. Endvidere suppleres tabel 1, 2 og 3 med et efterfølgende afsnit, 
der angiver den samlede indsats i antal og omfang. 

3. Miljømålet for blødbundsvandløb i figur 4, side 21 justeres.
4. Ingen justering


