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Bilag 1 
 
Resumé af høringssvar til Rammeplan for Grundvandsbeskyttelse i Hedensted 
Kommune 2020 
 
I det følgende er der givet et kort resumé af de 9 høringssvar. Høringssvarene kan i de-
res fulde længde ses på bilag 2. 
 
Miljøstyrelsen 
Miljøstyrelsen bemærker, at Rammeplanen ikke fuldt ud omfatter samtlige punkter i § 2 i 
Indsatsplanbekendtgørelsen. Miljøstyrelsen har ingen bemærkninger til dette, da det skal 
ses i sammenhæng med de kommende indsatsplaner. 
 
Hedensted Spildevand A/S 
Hedensted Spildevand A/S har i deres høringssvar stillet opklarende spørgsmål, som ef-
terfølgende har givet anledning til enkelte rettelser/præcisering. 
 
TREFOR Vand 
TREFOR Vand roser planen og ønsker følgende formulering indarbejdet i Rammeplanen: 
”Hvis der foreligger mulighed for at gennemføre frivillige grundvandsbeskyttelsesprojek-
ter, f.eks. dyrkningsaftaler, etablering af natur eller skovrejsning, inden for indvindingso-
plandet til en kildeplads, og det vurderes, at projektet har høj omkostningseffektivitet i 
forhold til at beskytte grundvandet mod pesticider og/eller nitrat, støtter kommunalbe-
styrelsen, at projektet gennemføres.”  
For at muliggøre indgåelse af frivillige aftaler på fordelagtige ekspropriationslignende vil-
kår, anbefaler administrationen på baggrund af indkommet høringssvar fra TREFOR 
Vand, at der i Rammeplanen indsættes ovenstående formulering. 
 
Fra VELAS på vegne af Østjysk Landboforening og Vejle Fredericia Landbofore-
ning 
Udtrykker bekymring for, at der flere steder i Rammeplanen lægges op til kommunale 
vurderinger.  
Landboforeningerne finder det generelt problematisk, at Rammeplanen ikke forholder sig 
til konkrete værdier af nitrat og pesticider, men derimod nævnes ’’problematiske værdi-
er’’ og ’’høje værdier’’ at danne grundlag for en evt. skærpet indsats. 
 
Det er bevidst valgt, at der i planen ikke specifikt er angivet hvilke værdier for nitrat og 
miljøfremmede stoffer, der kræver en reaktion fra kommunen og vandværkerne. Kom-
munen ser i høj grad på stigende tendenser, når det skal vurderes, hvilke reaktioner, der 
skal igangsættes. Dette var ligeledes det politiske ønske.  
Høringssvaret har givet anledning til enkelte mindre rettelser. 
 
HedeDanmark 
Høringssvaret er rettet mod Retningslinje 10: Anvendelse af affald til jordbrugsformål 
samt redegørelsen omhandlende dette emne. HedeDanmark udtrykker bekymring for, at 
der i sårbare områder (NFI og SFI) samt i indvindingsoplande (IOL) kan være affaldsty-
per, som er uønskede på landbrugsjord mm. 
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Det vil blive konkret vurderet ved anmeldelse, om udbringning af affald til jordbrugsfor-
mål udgør en risiko for grundvandet. Der vil være et fokus på indholdet af øvrige mil-
jøfremmede stoffer i affaldet som ønskes udbragt.  
 
Miljøservice as 
Høringssvaret er rettet mod Retningslinje 10: Anvendelse af affald til jordbrugsformål. 
Miljøservice as gør opmærksom på, at kommunen er forpligtet til, ved anmeldelse af af-
fald til jordbrugsformål, at vurdere om udbringningen udgør en risiko for grundvandet.  
 
Det vil blive konkret vurderet ved anmeldelse, om udbringning af affald til jordbrugsfor-
mål udgør en risiko for grundvandet. Der vil være et fokus på indholdet af øvrige mil-
jøfremmede stoffer i affaldet som ønskes udbragt.  
 
 
Vejle og Horsens Kommune  
Ingen bemærkninger.


