Vandplaner set fra
kommunalt synspunkt

Konsulent Niels Philip Jensen
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Disposition
• Vandplanerne – nødvendige men mangelfulde
• Vandmiljø, klimatilpasning og valg af indsats

• Forsyning og vandplaner
• Kerneopgaven er knapt nok omfattet

• Kommunale erfaringer med vandplanerne – enkelte nedslag
• Kommuner, vandråd og perspektiv for vandområdeplanerne
• Overvejelser om implementering i 2. - og planlægning for 3. planperiode

• Høringssvar til aktuelt planforslag
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Vandplanerne –
nødvendige med mangelfulde
• Vi har brug for nationale
mål og rammer for
vandmiljøet – koblet til en
standard i EU.
• De danske planer er
detaljerede på nogle ting vi
kender (vandløb,
udledning).
• Men ukonkrete om andet
(grundvand)
• Og helt tavse om nye
problemer – klimatilpasning
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Forsyning og vandplaner
• Vandplanen handler ikke direkte om
forsyningens kerneopgaver:
• Levere vand af den rette kvalitet til de
ejendomme, som er tilsluttet
• Fjerne spildevand uanset kvalitet fra de
ejendomme, der er tilsluttet
• Håndtere regnvand i byområder (kloakerede
områder)

• Men vandplanen sætter rammer for
hvordan forsyningen må løse disse
opgaver
• Primært via kvalitetskrav til vandmiljøet
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Kommunale erfaringer –
enkelte nedslag
Spildevand i Næstved

Vådområder i Vejle

• Mange ukloakerede
ejendomme i det åbne land
• Revision af spildevandsplan
før påbud til mange ejere
• Udkast til vandplan
revideres (mere end en
gang)
• Indsatsområde ændres, dvs
andre ejendomme er
omfattet
• Stor usikkerhed blandt alle
involverede

• Vådområder bremser
udledning af nitrat
• Projekter i gang tidligt
• Vandplanens indsats betalt
af EU-midler
• Krumspring sikrer, at
kommunen kan arbejde på
projekter selv om
vandplanen er udskudt
• 10 projekter gennemført
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Behov for innovation og samskabelse
• I kommunerne er vi gode til
at skabe ”vores sted”
sammen.
• Nogle er ”first mover”
• Andre er ”second mover”
• Alle har brug for innovation
•
•
•
•

Vandplanerne kan have
positive perspektiver …

Den kan komme fra DK
Den kan komme fra Norden
Den kan komme fra EU
…

• Kommuner vælger
løsninger, når der altså er
nogen at vælge imellem
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Kommuner, vandråd og perspektiv
for vandområdeplanerne
• Vandplan 1 gav meget bøvl
• Bred politisk enighed om, at
det ikke aktuelle
plankoncept ikke er holdbart
• To nyskabelser:
• Regulering gennem
bekendtgørelser frem for
retningslinjer
• Forsøg med reel inddragelse
af interessenter
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Behov og baggrund
• Voldsom kritik fra ALLE af
Vandplanernes 1. generation –
ikke mindst om vandløb
• Mål- og rammestyring af
kommunernes indsats i næste
planperioder (ØA13, juni 2012)
• Ministeren ønsker reel
inddragelse af interessenter (5
vandveje 22/10-2012)
• Svensk model med ”Vandråd”
kommer på banen
• NST indbyder KL til at drøfte
model (4/2-2013)
• Lov om vandplanlægning (20/122013)

• Staten har brug for venner
• Vi vil gerne til fadet
• Ida Auken har egne ideer
• Mon vi kan lære af svenskerne,
• dog ikke alt for meget
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Flow-diagram
Ministeren
Basisanalyse,
mål, virkemiddelkatalog,

finansiering

Forslag til
indsatsprogram

Kommuner
dialog

Vandplan
med
henblik på
offentlig
høring

Vandråd kan
afgive
bemærkninger.

Endelig
vedtagelse
af vandplan

Vandråd

”Tordmåned”
Forhåbninger:
Gigtsvag staar jeg i grøften,
det trækker i mine lemmer.
Oppe i vinterregnen
gemmer sig fuglenes stemmer.

Belønning?

Ordsprog?
Bestilling ?

Den, som skal grave en grøft
for andre, maa staa dernede
og mudre med hakke og skovl.
Og æde og drikke og svede.

Arbejdet ?

Frank Jæger
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Erfaringer:
Rammen, processen og kommunernes arbejde
Vandrådsmedlemmernes svar

• 87% er enige i at ledelsen og koordineringen har fungeret tilfredsstillende

• 89% er meget eller tilfreds med sekretariatskommunernes arbejde

Ønsker til næste periode - indsats
Udmøntning af indsats
(i VP2)

Skal vandråd inddrages i
udmøntning af indsatsen? (Ja/Nej)

Vandløb (fysiske forhold)

Ja

Sørestaurering

Ja

Spildevand (Regnbetingede udløb,
renseanlæg og kloakering)
Vådområder (fosforvådområder
og kvælstofvådområder)

måske (nej)

Ja
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Ønsker til næste periode - plan
Skal vandråd inddrages i
Fastlæggelse af forslag til indsatser fastlæggelsen af forslag til indsatser?
(i VP3)
(Ja/Nej)
Vandløb (fysiske forhold)

Ja

Sø (fysiske forhold)

Ja

Spildevand

Måske

Grundvand

Måske

Næringsstoffer
Miljøfremmede stoffer

Ja
Måske

Høringssvar til vandområdeplanerne
• Beslut NU om manglende
indsatser fra Vandplan 20092015 skal udgå, eller overføres til
næste planperiode.
• usikkerhed om vandplanernes
indhold er utilfredsstillende for
virksomheder og kommuner,
vandområdeplanen skal denne
gang vedtages til tiden.
• Behov for ajourførte vejledninger
om alle emner, der var behandlet i de bortfaldne retningslinjer
• Kommuner vælger løsninger, når
der altså er nogen at vælge
14
imellem
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