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Vandrådsopgaverne 2017
Faxe Kommune, Teknik- og Miljøudvalget har på møde den 14. december
2017 drøftet vandrådsopgaverne 2017 og vil gerne komme med
nedennævnte bemærkninger.
Bemærkningerne fremsættes samlet for de tre hovedvandoplande, som
Faxe Kommune indgår i, dvs. hovedvandoplandene Køge Bugt,
Smålandsfarvandet og Østersøen
Vandrådsopgave 1
I henhold til vandrådsbekendtgørelsen skal kommunen vurdere, om de
vandløbsforekomster, der indgår i Miljø- og Fødevareministeriets forslag til
ny afgrænsning af vandløb i vandområdeplanerne lever op til de af
ministeriet opdaterede faglige kriterier for afgrænsning af
vandløbsforekomster.
Miljøstyrelsen foreslår, at tre vandløbsstrækninger udgår af
vandområdeplanerne, da vandløbsstrækningerne ikke opfylder de
opdaterede kriterier.
Faxe Kommune har vurderet forslagene og er enig i, at øverste del af tilløb
til Freerslev Å og tilløb til Kilde Å bør udgå af vandområdeplanerne.
Faxe Kommune, Teknik- og Miljøudvalget er ikke enige om udtagelsen af
Gillesbækken, idet Eli Jacobi Nielsen (O), Knud Green (V) og Jørgen Egede
Johannessen (V) ønsker Gillesbækken udtaget, mens Ivan Lilleng (C),
Martin Hillerup (O) og Steen Andersen (A) ikke ønsker Gillesbækken
udtaget.
Vandrådsopgave 2
Endvidere skal kommunen i henhold til vandrådsbekendtgørelsen vurdere,
om der er vandløbsforekomster, der kan analyseres med henblik på, om
de opfylder betingelserne for at kunne udpeges som kunstige eller stærkt
modificerede.
Kommunen finder ikke, at der er vandløbsforekomster, som opfylder
betingelserne for at kunne udpeges som kunstige eller stærkt modificerede.
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Kunstige vandløb
Hvis er vandløb skal udpeges som kunstigt, skal det være placeret på en lokalitet, hvor der ikke oprindeligt har været et vandområde, og vandområdet skal være menneskeskabt.
Faxe Kommune finder ikke, at der er vandløb, som opfylder disse betingelser.
Stærkt modificerede vandløb
Stærkt modificerede vandløb er vandløb, som er regulerede eller på anden måde ændrede i et så væsentligt omfang, at tilstanden for fisk, smådyr og planter ikke kan forbedres uden betydelige negative konsekvenser
for miljøet generelt eller for menneskelige aktiviteter.
Faxe Kommune vurderer, at alle vandløb er modificerede i en eller anden
udstrækning men finder ikke, at der er vandløb, som opfylder de fastlagte
kriterier for stærkt modificerede vandløb.
Kommunen vil gerne gøre opmærksom på, at vandløb med ringe fald og
ringe vandføring grundet naturgivne forhold ikke kan opnå god økologisk
tilstand, f.eks. hvor terrænet er forholdsvist fladt.
Kommunen skal som tidligere foreslå, at Miljø- og Fødevareministeriet bringer lov om vandplanlægning, § 11, i anvendelse og fastsætter mindre
strenge miljømål for vandløb med ringe fald og ringe vandføring.
Der henvises til kommunens høringssvar af 22. juni 2015 til forslag til vandområdeplaner.
Vandråd
Faxe Kommune er enig med Miljø- og Fødevareministeriet i, at en åben
proces med størst mulig dialog og involvering samt inddragelse af lokal viden er meget væsentligt. Faxe Kommune finder, at et vandråd pr. hovedvandopland mere er et regionalt vandråd end et lokalt vandråd, og at et
tværkommunalt samarbejde derfor er nødvendigt for at sikre det fornødne
lokalkendskab til vandløbenes samlede udstrækning.
Til styrkelse af det detaljerede lokalkendskab kan det til orientering oplyses,
at Faxe Kommune har etableret et permanent Faxe Vandløbsråd og har
gode erfaringer hermed.
Faxe Kommune opfordrer til, at der foretages en vurdering af, hvilke opgaver der er egnede til at drøfte i vandråd på baggrund af en evaluering af
erfaringerne fra vandrådsarbejdet 2014 og 2017.
Faxe Kommune har noteret sig, at vandrådene desværre har haft svært
ved at opnå enighed.
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Med venlig hilsen
Ivan Lilleng
Formand for Teknik- og Miljøudvalget
/
Thomas Eriksen
Kommunaldirektør

Bilag: Høringssvar af 22. juni 2015
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