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Fordeling:

Medlemmer af Køge Bugt Vandråd, Sekretariatskommune og øvrige kommuner i 
Hovedvandopland – Køge Bugt.

Næste møde:

-

Bilag:

Bilag 1 -Udtræk fra Web-GIS pr. 7. september 2017.

Bilag 2 - Indkomne udtalelser fra medlemmer af Køge Bugt Vandråd pr. 5. 
september 2017 vedrørende opgave 3.

Bilag 3 - Kort over videreførte indsatser fra Vandplan 2009-2015 i Stevns 
Kommune.

Bilag 4 - Power Point fra møde i Køge Bugt Vandråd den 14. september 2017.

Bilag 5 – Udtalelse fra medlemmer af Køge Bugt Vandråd modtaget den 21. 
september 2017.

Dagsorden

1. Velkomst, v/ NIRAS og Solrød Kommune.

2. Godkendelse af dagsorden.

3. Drøftelse af kommentarer til de videreførte vandløbsindsatser fra 

vandplanerne 2009-2015.

4. Den videre proces.

5. Evt. 

1 Velkomst
Solrød Kommune bød velkommen til 4. møde i Køge Bugt Vandråd og orienterede 

kort om baggrunden for proces, tidspres og arbejdet i vandrådet frem til nu, samt 

udmeldingen fra Miljøministeren.

NIRAS gav en kort introduktion til dagsordenen for mødet.

2 Godkendelse af dagsorden.
Køge Bugt Vandråd skal godkende dagsorden.

Køge Bugt Vandråds udtalelse:

Dagsorden er godkendt.

Punkter til evt. blev rejst af følgende medlemmer af Køge Bugt Vandråd:

 Komiteen for bedre bebyggelse på Amager ved Jørgen Clausen ønsker 

Køge Bugt Vandråds opbakning til en fælles udtalelse om fjernelse af 

spærring (et dykket nedløb) ved Vindegårdsvandløbet i forbindelse den 

ny jernbanestrækning til Ringsted.

 Foreningen for Fair Spildevand ved Lars Folmann ønsker Køge Bugt 

Vandråds opbakning til en fælles udtalelse om, at Miljøstyrelsen skal

genberegne renseklasser i de forskellige oplande i forbindelse med 

ændringer af afgrænsning og udpegningen af vandområderne i 

Vandplan 2.
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3 Drøftelse af kommentarer til de videreførte 

vandløbsindsatser fra vandplanerne 2009-

2015.
Køge Bugt Vandråd har mulighed for at komme med udtalelser og kommentarer til 

de videreførte indsatser fra vandplanerne 2009-2015 (VP1).

Miljøstyrelsen slår i vejledningen fast, at det er muligt at kommentere på alle 

vandområder med videreførte indsatser, men fokus vil være mest oplagt på 

vandområder, hvor der ikke allerede er givet tilsagn om midler til realisering af 

projekter eller afslag om samme.

Alle videreførte VP1-indsatser er som udgangspunkt sat til at skulle videreføres. 

De viste videreførte vandløbsindsatser i Web-GIS fra VP1 inkluderer også de 

indsatser, der har været i høring i perioden 7. marts - 6. juni, som omfatter en 

række mindre faktuelle ændringer af bilag til bekendtgørelse om 

indsatsprogrammer for vandområdedistrikter. Når høringssvarene er blevet 

behandlet, vil der ske en opdatering i IT-værktøjet i september måned.

Følgende vandløb er der videreførte indsatser for fra vandplanerne 2009-2015. 

Fjernelse af spærring

 Vejunderføring – Skovvej mod Purlund (ROS-457), Valløvandløbet 

(Tryggevælde Å) – Stevns Kommune.

Åbning af rørlagt strækning

 Ingen – alle indsatser er gennemført.

Restaureringer

 Sandbæk (o4212) – Stevns Kommune

 Kilderenden ved Skæppelun (o4393) – Stevns Kommune

Der gøres opmærksom på, at nogle af de indsatser som fremgår af Miljøstyrelsens 

Web-GIS allerede er gennemført af kommunerne i hovedvandoplandet – Køge 

Bugt. Disse er ikke medtaget i den ovenstående liste over videreførte indsatser.

Der er 5 kategorier, som kan vælges som argument for en indsats ikke bør 

videreføres, se side 34-35 i Miljøstyrelsens vejledning til kommuner og vandråd:

• Ikke økonomisk hensigtsmæssig at gennemføre.

• Ikke miljømæssigt hensigtsmæssigt at gennemføre

• Afvente indsats til der kan laves en samlet løsning i vandområdet

• Indsats er gennemført

• Øvrig

På mødet præsenterer Køge Bugt Vandråds medlemmer deres veldokumenterede 

og velargumenterede forslag på vegne af de foreninger/organisationer, som de 

repræsenterer.
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Sekretariatet har pr. 7. september 2017 lavet et udtræk fra IT-værktøjet Web-GIS 

(se bilag 1) 

(http://miljoegis.mim.dk/spatialmap?profile=vandraadsraadsarbejdet2017_van
draad). 

Der er indkommet bemærkninger fra Køge Bugt Vandråds medlemmer til følgende 

strækninger via Web-GIS og pr. mails (se bilag 2):

 Dansk Kano og Kajak forbund har i mail af 4. september 2017 meddelt, 

at indstillingen fra forbundet som udgangspunkt vil være, at alle 

indsatsområder fra VP1 skal fortsætte.

 Der er ikke indkommet nogle bemærkninger til strækninger/videreførte 

indsatser (opgave 3) i Web-GIS fra Køge Bugt Vandråds medlemmer.

Efterfølgende drøfter og beslutter Køge Bugt Vandråd om der kan opnås enighed 

om en fælles udtalelse, om kommentering på videreførte vandløbsindsatser fra 

vandplanerne 2009-2015 - opgave 3.

Sekretariatskommunen har på mødet oplyst Køge Bugt Vandråd om 

følgende:

Spærringen (ROS-420) under Vordingborgvej i Kanderød Bæk (Tryggevælde Å) i 

Køge Kommune eksisterer ikke og det er indmeldt til Miljøstyrelsen igennem en 

årrække.

Stevns Kommune er den eneste kommune, som har videreførte indsatser fra VP1. 

Alle de øvrige indsatser, som er registreret i Web-GIS er gennemført. Der er tale 

om helt små indsatser på to mindre strækninger og ikke hele vandløbsstrækninger 

(fremgår af Web-GIS), hvor der skal ske indsatser. Det drejer sig om 2 mindre 

restaureringstiltag og fjernelse af et 5-10 cm styrt ved udlægning af få sten. 

Vandrådet fik udleveret et kortbilag som er vedlagt som bilag til 

beslutningsreferatet (se bilag 3).

Kommunerne varetager opgaven med at forholde sig til ”om indsatserne ikke er 

økonomisk hensigtsmæssig at gennemføre”. Som Danmarks Sportsfiskerforbund 

ved Henning Hjuler har også gjort opmærksom på efter sidste udmelding fra 

Miljøministeren.

Køge Bugt Vandråds udtalelse:

Fjernelse af spærring - Vejunderføring – Skovvej mod Purlund (ROS-457), 

Valløvandløbet (Tryggevælde Å) – Stevns Kommune.

Køge Bugt Vandråd er enig om, at indsatsen skal videreføres så længe de 

regulativmæssige koter og dimensioner overholdes. Hvis vandføringsevnen 

forringes, er der ikke enighed i vandrådet. 

Restaurering - Sandbæk (o4212) – Stevns Kommune

Køge Bugt Vandråd er enig om, at indsatsen skal videreføres så længe de 

regulativmæssige koter og dimensioner overholdes. Hvis vandføringsevnen 

forringes, er der ikke enighed i vandrådet. 

http://miljoegis.mim.dk/spatialmap?profile=vandraadsraadsarbejdet2017_vandraad
http://miljoegis.mim.dk/spatialmap?profile=vandraadsraadsarbejdet2017_vandraad
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Restaurering - Kilderenden ved Skæppelun (o4393) – Stevns Kommune

Køge Bugt Vandråd er enig om, at indsatsen skal videreføres så længe de 

regulativmæssige koter og dimensioner overholdes. Hvis vandføringsevnen 

forringes, er der ikke enighed i vandrådet. 

4 Den videre proces
Medlemmerne af Køge Bugt Vandråd, har mulighed for at indsende eventuelle 

udtalelser til Sekretariatet inden 21. september 2017.

Alle referater og udtalelser er løbende sendt til Kommunerne i Hovedvandoplandet 

Køge Bugt. Det sidste sendes i slutningen af september for det sidst afholdte møde 

vedrørende opgave 3.

I perioden oktober – december behandles sagen i udvalg og byråd i de respektive 

kommuner.

Sekretariatskommunen indsender udtalelser fra Køge Bugt Vandråd og fra 

Kommunerne i Hovedvandoplandet den 20. december 2017.

Sekretariatskommunen har på mødet oplyst Køge Bugt Vandråd om 

følgende:

Efter opfordring fra medlemmerne af Køge Bugt Vandråd redegjorde Sekretariatet 

kort for arbejdet med opgave 1 og 2. Medlemmerne blev opfordret til at se 

referaterne igennem forud for indsendelse af udtalelser til Sekretariatet. 

Sekretariatet henstiller at udtalelser fra Køge Bugt Vandråds medlemmer helst 

skal indsendes, så disse er modtaget af Sekretariatet inden den 21. september, 

så de kan indgå i behandlingen i kommunerne.

Eventuelle udtalelser fra medlemmer af Køge Bugt Vandråd, som fremsendes til 

Sekretariatskommunen efter den 21. september 2017 samles i et dokument og 

Sekretariatskommunen videresender dem til Miljøstyrelsen den 20. december 

2017 uden behandling i kommunerne.

Disse udtalelser skal være Sekretariatskommunen i hænde inden den 11. 

december 2017.

Køge Bugt Vandråds udtalelse:

Køge Bugt Vandråd er enige om, at hvis medlemmer af Køge Bugt Vandråd 

indsender udtalelser til Sekretariatet inden den 21. september 2017, skal de også 

sendes i kopi til alle vandrådsmedlemmer. Sekretariatet sender eventuelle 

udtalelser fra medlemmerne af Køge Bugt Vandråd videre til Komiteen for bedre 

bebyggelse på Amager ved Jørn Clausen via brev.

5 Evt.
Drøftelse af eventuelle punkter fra medlemmerne af Køge Bugt Vandråd.

Køge Bugt Vandråds udtalelse:

1) Komiteen for bedre bebyggelse på Amager ved Jørgen Clausen ønsker Køge 

Bugt Vandråds opbakning til en fælles udtalelse om fjernelse af spærring (et 

dykket nedløb) ved Vindegårdsvandløbet i forbindelse den ny jernbanestrækning 

til Ringsted. 
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Jørgen Clausen (Komiteen for bedre bebyggelse på Amager) fremlagde sagen og 

Martin Kristensen (Køge Sportsfiskerforening) bidrog med lokalkendskab om 

vandløbet.

Jens Rasmussen (DANVA) gjorde opmærksom på, at der på sidste møde ikke var 

enighed i vandrådet om at få Vindegårdsvandløbet optaget i vandområdeplanerne,

som et målsat vandløb. 

Tove Grønborg (Solrød Kommune) oplyste om processen i forbindelse med 

anlægsarbejdet og Ole Elbæk (Landbrug og Fødevarer) stillede spørgsmål om det 

er en sag for Vandrådet. 

Køge Bugt Vandråd er enig om, at spærringen skal fjernes. Komiteen for bedre 

bebyggelse på Amager bemyndiges til at gå videre med dette på Vandrådets 

vegne og rette henvendelse til Banedanmark/Miljøministeren.

Jørgen Clausen fra Komiteen for bedre bebyggelse på Amager har pr. telefon den 

20-09-2017 meddelt til Sekretariatet, at teksten med kursiv ovenfor skal tilføjes til 

Køge Bugt Vandråds udtalelse i referatet. 

2) Foreningen for Fair Spildevand ønsker Køge Bugt Vandråds opbakning til en 

fælles udtalelse om, at Miljøstyrelsen skal genberegne renseklasser i de forskellige 

oplande i forbindelse med ændringer af afgrænsning og udpegningen af 

vandområderne i Vandplan 2. 

Lars Folmann (Foreningen for Fair Spildevand) redegjorde for sagen, historik og 

baggrund for udpegning af renseklasser og opfordrede vandrådet til at stå bag en 

fælles udtalelse.

Køge Bugt Vandråd er ikke enige om en fælles udtalelse.

Bæredygtigt Landbrug, Danske Vandløb, Landbrug og Fødevarer, Vandløbslaug for 

Roskilde Kommune, VKST, Danmarks Naturfredningsforening, Køge 

Sportsfiskerforening, Sjællands Småbådsklub, Dansk Ornitologisk Forening, 

Friluftsrådet, DANVA, Komiteen for bedre bebyggelse på Amager bakker op om 

Foreningen for Fair Spildevands udtalelse om, at Miljøstyrelsen skal genberegne 

renseklasser i de forskellige oplande i forbindelse med ændringer af afgrænsning 

og udpegningen af vandområderne i Vandplan 2. 

Danmarks Sportsfiskerforbund kunne ikke bakke op om en fælles udtalelse, idet 

det lå ude for det kommissorium, som var til givet til Henning Hjuler af forbundet.

3) Dansk Ornitologisk Forening ved Knud Flensted forslog, at der skulle laves en 

fælles udtalelse til Miljøstyrelsen om at bibeholde vandrådene og at dette ville 

gavne arbejdet i rådene. Dette kunne fx være et årligt statusmøde. Det er ikke 

fordrende for arbejdet, at vandrådene bliver nedlagt og igen oprettet.

Køge Bugt Vandråd er enige om en fælles udtalelse til Miljøstyrelsen om at 

bibeholde vandrådene og at dette ville gavne arbejdet i rådene. Dette kunne f.eks. 

være et årligt statusmøde. Det er ikke fordrende for arbejdet, at vandrådene bliver 

nedlagt og igen oprettet.

Det nuværende vandråd ønsker at fortsætte arbejdet frem til det næste vandråd

skal nedsættes. 

Jørgen Clausen fra Komiteen for bedre bebyggelse på Amager har pr. telefon den 

20-09-2017 meddelt til Sekretariatet, at teksten med kursiv ovenfor skal tilføjes til 

Køge Bugt Vandråds udtalelse i referatet. 


