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Høring af forslag til vandområdeplaner 2016-2021
Faxe Kommune, Teknik- og Miljøudvalget har på møde den 20. maj 2015
drøftet forslag til vandområdeplaner 2016-2021 og vil gerne komme med
nedennævnte bemærkninger.
Miljømål for vandløb
Udkast til bekendtgørelse om miljømål fastlægger konkrete miljømål for
overfladevandområder.
Udgangspunktet for vandløb er god økologisk og god kemisk tilstand senest den 22. december 2015. Miljømålet udtrykt ved faunaklasser (Dansk
Vandløbsfaunaindeks, DVFI) er som udgangspunkt angivet til 5.
Faxe Kommune finder, at opnåelse af en faunaklasse 5 ikke er muligt i en
del mindre vandløb med et naturligt ringe fald. Forbedring af de fysiske
forhold ved f.eks. udlægning af sten og grus vil ikke sikre, at iltforholdene
forbedres, så faunaklasse 5 kan opfyldes. Kommunen kan foreslå, at krav til
faunaklasse fastsættes til 4. Der henvises til vedlagte notat.
Tilskudsordninger
Bekendtgørelse om indsatsprogrammer fastlægger et indsatsprogram for
hvert vandområdedistrikt. Kommunerne skal gennemføre de foranstaltninger, der inden for deres ressort er fastlagt i indsatsprogrammet. Foranstaltningerne skal være operationelle inden for 3 år efter, at de er fastlagt.
Kommunerne kan til gennemførelse af indsatser vedrørende vandløbsrestaureringer ansøge staten om tilskud.
Faxe Kommune finder det væsentligt - af hensyn til det samlede ressourceforbrug i stat og kommuner - at tilskudsordningerne er enkle, let gennemskuelige, fleksible og simple at administrere. Staten bør løbende forenkle
tilskudsordningerne på baggrund af de indhøstede erfaringer i stat og
kommuner.
Vandråd
I medfør at lov om vandplanlægning blev der indført mulighed for etablering af lokale vandråd, som for anden planperiode skulle bistå kommuner-
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ne med at udarbejde forslag til nye vandløbsindsatser, som var afstemt
efter de lokale forhold og afspejlede det særlige lokalkendskab, der forventedes at være repræsenteret i vandrådet.
Vandråd skulle nedsættes pr. hovedvandopland. Faxe Kommune indgår i
tre hovedvandoplande Køge Bugt, Smålandsfarvandet og Østersøen, som
omfatter henholdsvis 21, 10 og 6 kommuner. Der blev derfor nedsat tre
vandråd, som Faxe Kommune har deltaget i.
Faxe Kommune er enig med Naturstyrelsen i, at en åben proces med størst
mulig dialog og involvering er meget væsentligt. Faxe Kommune finder
dog, at et vandråd pr. hovedvandopland mere er et regionalt vandråd
end et lokalt vandråd. Medlemmerne i vandråd, som omfatter 6-21 kommuner, har ikke og kan ikke have det fornødne lokalkendskab.
Faxe Kommune kan foreslå for tredje planperiode, at det bliver op til kommunerne selv at sikre inddragelse af lokale interessenter. Alternativt kan
foreslås, at der bliver krav om etablering af ét vandråd pr. kommune - ikke
ét vandråd pr. hovedvandopland.
Til orientering kan oplyses, at Faxe Kommune har etableret et permanent
Faxe Vandløbsråd og har gode erfaringer hermed.
Spildevand
Spildevandsindsatserne fra vandplanen for første planperiode videreføres i
bekendtgørelse om indsatsprogrammer, inkl. de forskellige fristforlængelser.
I Faxe Kommune skal spildevandsrensningen i det åbne land forbedres på
mindst 708 ejendomme senest den 30. oktober 2016 og på mindst 526
ejendomme i planperioden 2016-2021.
Faxe Kommune har en stor opgave foran sig, men som tidligere meddelt
Naturstyrelsen, finder Faxe Kommune det positivt, at fristen for første planperiode er blevet forlænget til den 30. oktober 2016 grundet bl.a. forsinkelse af vandplanarbejdet. Endvidere finder Faxe Kommune det positivt, at en
del af spildevandsindsatsen for det åbne land kan ske i anden planperiode.

Med venlig hilsen

Ivan Lilleng
Formand for Teknik- og Miljøudvalget
/
Dorte Rasmussen
Direktør

Bilag: Notat om miljømål for vandløb
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