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Politisk repræsentation i vandplansammenhæng 

 Sagsnr.:14/543 Sagen afgøres i: Miljø- og Energiudvalget 

 
Sagsbeskrivelse:  

Der skal vælges en ny politisk repræsentant og en suppleant fra Fredericia 

Kommune til deltagelse i det igangværende arbejde, som vandplanen for 

Lillebælt / Jylland foranlediger. Samtidig skal der vælges en politisk kon-

takt til det eventuelt kommende arbejde med næste generation af vand-

plan, herunder vandråd. 

  

Vandplanen skal sikre, at vandløb. søer, kystvand og grundvandsforekom-

ster i udgangspunktet opfylder miljømålet ”god tilstand” inden udgangen 

af 2015. 

  

Vandoplandsstyregruppe (VOS) 

I 2009 indgik KL og regeringen en aftale om, hvordan etableringen af 

vådområder og ådalsindsatser skal realiseres. Der blev nedsat en styre-

gruppe i hvert enkelt hovedvandopland. De kommuner, der er omfattet af 

vandplanen, skal være repræsenteret i styregruppen. Fredericia Kommu-

ne er sammen med otte andre kommuner en del af hovedvandoplandet 

for Lillebælt / Jylland 

  

Samarbejdet er organiseret i en politisk styregruppe, en administrativ 

styregruppe (ledelsesrepræsentanter), en teknikergruppe samt en sekre-

tariatsfunktion.  

  

Den politiske VOS-gruppe sikrer politisk samarbejde og fremdrift i indsat-

sen inden for hovedvandoplandet og tager de nødvendige tværkommunale 

beslutninger. Gruppen mødes efter behov.  

  

Arbejdet med at etablere ca. 1110 ha vådområder og ca. 225 ha fosfor-

ådale i hovedvandoplandet er startet i 2010 og er således godt i gang. Det 

forventes ikke, at den fulde indsats i hovedvandoplandet kan gennemføres 

i denne vandplanperiode (inden udgangen af 2015), og hvilke tiltag, som 

næste generation af vandplaner indeholder, er endnu ikke kendt. Dermed 

er det ikke klart, hvor lang tid VOS-gruppen fortsat har en opgave.    

   

Vandråd 

Lov om vandplanlægning, der blev vedtaget den 26. december 2013, in-

debærer, at det fremover bliver kommunerne, der skal udarbejde hele 

eller dele af indsatsprogrammet. I næste vandplanperiode vil det gælde 

vandløbsindsatsen.  

  

Kommunerne forpligtes til at oprette lokale vandråd bestående af relevan-

te organisationer og foreninger, hvis der blandt interessenterne er et øn-

ske om, at der oprettes et vandråd indenfor hovedvandoplandet. Dette er 

tilfældet, idet interesseorganisationen Landbrug & Fødevarer i brev af 28. 

januar 2014 til byrådet har anmodet om, at der oprettes vandråd i hoved-

vandopland 1.11 Lillebælt/Jylland (det samme er sket i enslydende breve 

til byrådene i de øvrige kommuner med areal i hovedvandoplandet). 

  



 

Side 2 

 ,  

,  

Miljø- og Energiudvalget, 04-02-2014  

Vandrådene skal bidrage med viden om forhold, der bør tages i betragt-

ning i forbindelse med planlægning af vandløbsindsatserne. Arbejdet for-

ventes at være færdigt den 1. oktober 2014.  

  

Udkast til bekendtgørelse om vandråd er i høring til den 29. januar 2014. 

De endelige rammer er således ikke kendte endnu, og der er en række 

uafklarede spørgsmål i forhold til rammerne for arbejdet, organisering og 

arbejdsgangen.  

  

Kommunalbestyrelserne skal træffe beslutning om, hvilken kommune in-

den for hovedvandoplandet, der skal varetage sekretariatsbetjeningen af 

vandrådet. Naturstyrelsen skal senest den 1. marts 2014 have besked 

om, hvilken kommune, der varetager sekretariatsfunktionen. Kolding 

Kommune har tilbudt at stå for sekretariatsfunktionen.  

Vandrådet forventes at bestå af op til 20 interesseorganisationer samt 

sekretariatskommunen og er således ikke et politisk organ. Der er endnu 

ikke kendskab til graden af samspil med det politiske niveau.  

  

  

  

 

Økonomiske konsekvenser:  

Der er ikke nogen økonomisk konsekvens i forhold til VOS-arbejdet. Det 

forventes, at kommunernes opgave i forhold til varetagelse af sekretari-

atsfunktionen for vandråd bliver kompenseret via DUT-midler. Det må 

forventes, at de forventede DUT-midler skal følge opgaven. Dermed skal 

Fredericia Kommunes DUT-midler overføres til sekretariatskommunen.  

  

  

 

Vurdering:  

I det omfang, der bliver behov for politisk deltagelse i arbejdet i vandrå-

det, kunne det være hensigtsmæssigt, at den politiske repræsentant er 

den samme, som repræsenterer kommunen i VOS-sammenhæng.  

  

Det vil være mest hensigtsmæssigt, at det er en geografisk stor kommune 

med betydelige opgaver og dermed stor faglig tyngde på vandmiljøområ-

det, der står for vandrådets sekretariatsfunktion. Dette opfylder bl.a. Kol-

ding Kommune. Det vil være hensigtsmæssigt, at Natur & Miljø bemyndi-

ges til i samarbejde med de øvrige vandoplandskommuner at træffe be-

slutning om, hvilken kommune der skal varetage sekretariatsfunktionen 

for vandrådet, samt om organiseringen i øvrigt af det fælleskommunale 

arbejde med vandplanlægningen. 
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Indstillinger:  

Natur & Miljø indstiller, 

  

-     at Miljø- og Energiudvalget udpeger en repræsentant, der skal 

deltage i hovedvandoplandets politiske VOS-gruppe, og som sam-

tidig vil være den politiske kontakt, som kan indgå i vandrådsar-

bejdet, hvis der opstår behov herfor   

  

-      at Miljø- og Energiudvalget udpeger en suppleant for repræsen-

tanten til den politiske VOS-gruppe  

  

-      at Natur & Miljø bemyndiges til i samarbejde med de øvrige 

vandoplandskommuner at træffe beslutning om, hvilken kommune 

der skal varetage sekretariatsfunktionen for vandrådet, samt om 

organiseringen i øvrigt af det fælleskommunale arbejde med vand-

planlægningen 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Bilag:  

Åben - Kommissorium for samarbejde i vandoplandsstyregruppen for Lil-

lebælt - Jylland 

Åben - Udkast til bekendtgørelse om vandråd 

 
Beslutning i Miljø- og Energiudvalget den 04-02-2014:  

Udvalget udpegede Kenny Bruun Olsen som Fredericia Kommunes politi-

ske repræsentant i vandplansammenhæng og Cecilie R. Schultz som sup-

pleant  

  

og tiltrådte, at Natur & Miljø bemyndiges til i samarbejde med de øvrige 

vandoplandskommuner at træffe beslutning om, hvilken kommune der 

skal varetage sekretariatsfunktionen for vandrådet, samt om organiserin-

gen i øvrigt af det fælleskommunale arbejde med vandplanlægningen. 
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