
Tjørnevej 6
7171 Uldum
T: 79755000

Niels Rauff
Dir:  79755690
Mob: +4521370185
e-mail:
niels.rauff
@hedensted.dk
Sagsnr. 01.05.12-K04-1-15

UDKAST

Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København Ø

25.4.2015

Høringssvar til statslige vandområdeplaner for planperioden 2015-2021 med 
udkast til bekendtgørelse om miljømål og udkast til bekendtgørelse om 
indsatsprogrammer

Naturstyrelsen har fremlagt forslag til vandområdeplaner for 2. planperiode (2015-2021) 
med tilhørende bekendtgørelser og miljøvurderinger i 6 måneders offentlig høring frem til 
den 23. juni 2015.

De bindende elemeter fastsættes i ”Udkast til Bekendtgørelse om Miljømål” og i ”Udkast 
til Bekendtgørelse om Indsatsprogrammer”, mens ”Forslag til Vandområdeplan” og de 
tilhørende kort i MiljøGis udgør et ikke bindende informationsmateriale. På den baggrund 
har Hedensted Byråd ikke nærmere vurderet forslaget til vandområdeplan, men 
koncentreret dette høringssvar om de fremlagte udkast til bekendtgørelser.

Principielle bemærkninger til ”Udkast til bekendtgørelse om Miljømål” og 
”Udkast til bekendtgørelse om indsatsprogrammer”
Bekendtgørelserne fastlægger konkrete miljømål for overfladevandområder og
Grundvandsforekomster, samt indsatsprogrammer for konkrete supplerende 
foranstaltninger for vandløb, søer, kystvande, kunstige og stærkt modificerede 
overfladevandområder og punktkilder. Bekendtgørelserne fastlægger endvidere regler for 
hvorledes miljømål og indsatsprogrammer kan fraviges. Kompetencen til at fravige 
miljømål og indsatsprogrammer tillægges Miljøministeren uden klagemulighed for 
kommunen eller andre.

Hedensted Byråd finder, at der med bekendtgørelserne gennemføres en centralisering af 
indsatsen for Vandområdeplanen og dens målopfyldelse. Byrådet frygter, at det vil 
medføre øget bureaukrati, og at det vil blive væsentligt vanskeligere at finde og 
gennemføre lokale, bæredygtige løsninger på lokale udfordringer. Byrådet finder også, at 
grundlæggende forvaltningsprincipper om lokal forvaltning af lokale forhold og om 
klagemulighed tilsidesættes. Endelig finder Hedensted Byråd, at bestemmelserne er 
udtryk for en yderligere hierarkisk organisering for løsningen af væsentlige 
samfundsmæssige udfordringer, som bedst løses gennem et vel forankret samarbejde 
mellem stat og kommune, borgere og virksomheder.  

I Vandplan 2009-15 udgør Vandplanens retningslinjer således en ramme for kommunens 
administration med klagemulighed for staten og andre. Med bekendtgørelserne flyttes 
beslutningskompetencen til Miljøministeren uden klagemulighed for kommunen eller 
andre. Hedensted Byråd er grundlæggende betænkelig ved dette. 

Retningslinjerne i Vandplan 2009-15 indeholder endvidere væsentlige kriterier for 
kommunens mere detaljerede administration, fx i retningslinje 39, der prioriterer 
befolkningens almindelige vandforsyning over andre hensyn, i områder hvor 
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vandressourcen ikke er tilstrækkelig til at tilgodese alle behov. Kriterierne bortfalder 
tilsyneladende med bekendtgørelsen, og beslutningskompetencen flyttes til 
Miljøministeren.

Byrådet finder fortsat, at staten bærer det fulde ansvar for finansieringen af indsatsen.
§ 6 stk. 2 i bekendtgørelsen om indsatsprogrammer bør gøres præcis, så kommunen kun 
er forpligtet til at gennemføre en given foranstaltning, såfremt kommunen kan opnå 
tilsagn om tilskud til fuld finansiering af foranstaltningen.

Byrådet finder endvidere, at kravet om kildeopsporing og genoprettelse i 
bekendtgørelsen om indsatsprogrammer § 9 udgør en væsentlig udvidelse af 
kommunernes forpligtelser. Bestemmelsen bør ikke vedtages uden forudgående drøftelse 
med Kommunernes Landsforening.

Byrådet noterer sig i øvrigt med tilfredshed den indbyggede fleksibilitet i begge udkast til 
bekendtgørelser, således at miljømål og indsatsprogrammer kan fraviges.

Yderligere og mere specifikke høringssvar til ”Udkast til bekendtgørelse om 
Miljømål”, jf. bekendtgørelsens bilag 1.
Hedensted Byråd finder, at de overfladevandområder, der i Hedensted Kommune er 
omfattet af vandplanlægningen udgør de centrale og væsentligste dele af den samlede 
”blå” struktur i kommunen. De fastsatte miljømål for overfladevandområderne 
forekommer generelt at have et passende ambitionsniveau. Med en fokuseret national og 
kommunal fællesindsats vurderer Byrådet, at miljømålene kan indfris med udgangen af 
2021.

Hedensted Byråd konstaterer imidlertid, at de centrale grundvandsmagasiner, der 
forsyner Stouby, Barrit og Juelsminde, ikke omfattet af vandplanlægningen. Det bør de 
være. Byrådet finder, at de centrale grundvandsmagasiner, der forsyner Stouby, Barrit 
og Juelsminde bør målsættes til ”god kvantitativ tilstand” og ”god kemisk tilstand”.

Opgørelsen af den kvantitative tilstand for grundvandet på Juelsmindehalvøen bør i 
øvrigt afspejle, at vandindvindingen flere steder udgør væsentlig mere end 35 % af den 
formodede grundvandsdannelse. 

Yderligere og mere specifikke høringssvar til ”Udkast til Bekendtgørelse om 
indsatsprogrammer”, jf. bekendtgørelsens bilag 1.
Hedensted Byråd finder, at indsatsprogrammerne for overfladevandområderne 
forekommer generelt at have et passende ambitionsniveau. Byrådet noterer sig med 
tilfredshed, at indsatsprogrammet for vandløb er identisk med kommunens forslag til 
indsatsprogram, som er udarbejdet efter grundige drøftelser med 4 Vandråd. Med en 
fokuseret national og kommunal fællesindsats for at realisere indsatsprogammet vurderer 
Byrådet, at miljømålene kan indfris med udgangen af 2021.

Indsatsprogrammet for søer omfatter bl. a. reduktion af fosfortilførsel ved at etablere 
vådområder. Byrådet vurderer, at potentialet for nye vådområder til fosforfjernelse i 
kommunen er stærkt begrænset. Med de nuværende kriterier, herunder de økonomiske, 
vil det være vanskeligt at finde flere egnede områder, end de områder der pt. arbejdes 
med. Det er således Byrådets vurdering, at indsatstypen ikke er specielt velegnet i 
oplandet til Bygholm Sø. Realisering af indsatsen beror på, at der findes egnede områder 
til vådområder andre steder i oplandet til Bygholm Sø, eller at kriterier og økonomi for 
nye  vådområder til fosforfjernelse ændres markant.

Foranstaltningerne til at opfylde miljømålene for kystvande omfatter bl. a. reduktion af 
kvælstoftilførsel til kystvande ved at etablere vådområder. Byrådet vurderer, at 
potentialet for nye vådområder til kvælstoffjernelse i kommunen er stærkt begrænset. 
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Med de nuværende kriterier, herunder de økonomiske, vil det være vanskeligt at finde 
flere egnede områder, end de områder der pt. arbejdes med. Realisering af indsatsen 
beror på, at der findes egnede områder til vådområder andre steder i hovedvandoplandet 
og at kriterier og økonomi for nye vådområder til kvælstoffjernelse ændres markant.

Indsatsprogrammet rummer også indsats overfor udledning af spildevand fra 
punktkilder: rensningsanlæg, regnbetingede udløb og spredt bebyggelse. Indsatskravet 
for Hedensted Kommune udgjorde i vandplan 2009-15 oprindeligt 8 regnbetingede udløb 
samt etablering af spildevandsrensning fra spredt bebyggelse for i alt 972 ejendomme (til 
opfyldelse af baseline 2005 jf. Regionplan 2005, Vejle Amt).

Et regnbetinget udløb er siden udgået af indsatsprogrammet, mens et regnbetinget 
udløb, fra et fælleskloakeret område med overløb til Torup Bæk, ved en fejl ikke er 
medtaget i den endeligt vedtagne Vandplan for perioden 2009-15. Byrådet har iværksat 
indsatsen for sidstnævnte område, og Miljøministeren opfordres til at medtage det 
regnbetingede udløb med overløb til Torup Bæk i vandområdeplanen for 2015-21. 

Byrådet forventer i øvrigt, at indsatskravet om etablering af spildevandsrensning fra 
spredt bebyggelse i vandområdeplanen for 2015-21 udgør en delmængde af 
indsatskravet i vandplanen for 2009-15 til opfyldelse af baseline 2005 jf. Regionplan 
2005, Vejle Amt.

Vandområdeplanens indsatsprogram rummer ingen indsatser for af grundvandets 
kvantitative tilstand. Hedensted Byråd anbefaler, at indsatsprogrammet afspejler, at 
vandindvindingen på Juelsmindehalvøen flere steder udgør væsentlig mere end 35 % af 
den formodede grundvandsdannelse.  

Med venlig hilsen

Kirsten Terkilsen
Borgmester
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