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Vandområdeplaner 2021 – 2027
• Et samlet Folketing vedtog dec. 2013 Lov om
vandplanlægning. Loven fastlagde et nyt koncept for
vandplanlægningen i DK.
• En mere enkel tilgang til vandplanlægningen med
fokus på øget og tidlig interessentinddragelse.
• Loven gør det muligt at oprette lokale vandråd på
initiativ fra en eller flere interesseorganisationer og
-foreninger.
• Der blev oprettet vandråd i 2014 og i 2017. I 2019/20
skal der køre endnu en vandrådsproces, jf. bl.a.
Arbejdsprogram for vandområdeplanerne 2021-2027,
afsnit 6.5.
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Udkast til bekendtgørelse om vandråd mv.
• Miljø- og Fødevareministeriet sendte den 16. september 2019 udkast til
bekendtgørelse om vandråd, vandråds samarbejde med kommunalbestyrelser i et
hovedvandopland om udarbejdelse af forslag til indsatsprogrammers supplerende
vandløbsforanstaltninger samt bidrag til miljørapport i høring.
• Ifølge udkastet til bekendtgørelse skulle kommunerne efter kun én dag have
underrettet Ministeriet om valg af sekretariatskommune OG efter kun én uge –
den 31. oktober 2019 - have oprettet vandrådene.

• Assens Kommune har derfor sammen med de øvrige fynske kommuner indsendt
ét samlet høringssvar, hvor vi på det kraftigste opfordrer til, at fristerne ændres så
kommuner og interessenter har rimelig tid til at komme i gang med arbejdet.
• Ministerbrev til kommunerne 11. oktober om ”forlods” annoncering.
• Den endelige bekendtgørelse trådte i kraft i går den 29. oktober 2019. I den
endelige bekendtgørelse er fristerne ændret.
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Vandråd
Foreninger og organisationer, der jf. lov om vandplanlægning kan være
repræsenteret i et vandråd er:
• Relevante landsækkende erhvervsorganisationer.
• Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis formål er beskyttelse af natur
og miljø, eller som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser.
• Lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål eller i øvrigt er knyttet
til interesser forbundet med beskyttelse og benyttelse af vand.
Hver organisation eller forening kan indstille ét medlem og én suppleant pr.
vandråd. Vandrådet kan højest bestå af 20 medlemmer og der skal tilstræbes en
ligelig repræsentation af forskellige interesser i forbindelse med vandplanlægning.

FRIST for anmodning om oprettelse af vandråd på Fyn: 11. november 2019.
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Tidsplan
Valg af sekretariatskommune
Senest den 13. november 2019 skal kommunalbestyrelserne inden for de enkelte
hovedvandoplande have aftalt, hvilken kommune der skal varetage
sekretariatsbetjeningen af og lede møderne i vandrådet. Beslutning om valg af
sekretariatskommune offentliggøres på kommunernes hjemmesider.
Oprettelse af vandråd
Sekretariatskommunen opretter vandrådet senest den 2. december 2019 og træffer,
efter samråd med de øvrige kommuner i hovedvandoplandet, afgørelse om, hvilke
af de indstillede personer, der kan virke som hhv. medlem og suppleant i vandrådet.
Afgørelsen offentliggøres og sendes direkte til alle berørte parter.
Vandrådstur 2017
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Tidsplan
Vandrådspakke
Primo december 2019 forventes arbejdet påbegyndt med udsendelse af en ny
vandrådspakke med rammer og vejledning, der ligeledes omfatter et IT-værktøj til at
indberette forslag til indsatser for de konkrete vandområder.
Frist – endeligt bidrag til Ministeriet
Senest den 22. september 2020 afsluttes arbejdet ved, at sekretariatskommunen for
de enkelte hovedvandoplande sender forslagene til Miljø- og Fødevareministeriet.
Sekretariatskommunen indsender samtidig eventuelle udtalelser (herunder
mindretalsudtalelser) fra de organisationer og foreninger, som er repræsenteret i
vandrådet.
Følg med på assens.dk/vandraad
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Opgaven – kort fortalt

Kommunerne skal - under inddragelse af vandråd - udarbejde forslag til
supplerende foranstaltninger for den fysiske vandløbsindsats
til indsatsprogrammet for vandområdeplanerne 2021-2027.
Det vil sige foreslå indsatser til forbedring af de fysiske forhold i vandløb –
ligesom ved vandrådsarbejdet i 2014.

Omløbsstryg ved Solevad Vandmølle, 2019

Opgaven – kort fortalt

Helt konkret forventer vi, at der med vandrådspakken kommer info om
indsatsbehov i de målsatte vandløb, et prissat virkemiddelkatalog
samt en økonomisk ramme.
Opgaven bliver at bringe lokal viden og faglighed i spil og foreslå virkemidler på
konkrete vandløbsstrækninger med henblik på at skabe grundlag for
målopfyldelse i 2027. Fokus på miljø- og omkostningseffektivitet.
Omløbsstryg ved Solevad Vandmølle, 2019

Vandråd hovedvandopland
1.12 Lillebælt/Fyn
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Status opdatering af vandløbsregulativer
• Som tidligere orienteret om, er vi begyndt med Holmehave Bæk-systemet.
• Opmålinger er afsluttet.
• Omklassifikation af vandløb behandles politisk den 5. november. Dagsorden
offentliggøres torsdag den 31. oktober.
 Det indstilles, at der igangsættes partshøring vedr. opklassificering af ca. 6,8 km
vandløb og nedklassificering af ca. 4,1 km i Holmehave Bæk-systemet. Desuden
tages stilling til forslag til principper for omklassifikation.
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