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SOLRØD KOMMUNE OG NIRAS



Velkomst

• Velkomst, v/ Solrød Kommune og NIRAS
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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. 
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Godkendelse af dagsorden

• Kan dagsorden godkendes?
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Køge Bugt Vandråd
Opgave 3 - Kommentering af videreførte indsatser fra VP1 

 Der kan kommenteres på alle vandområder med videreførte indsatser.

 Fokus vil være mest oplagt på vandområder, hvor der ikke allerede er givet 
tilsagn om midler til realisering af projekter eller afslag om samme.
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Køge Bugt Vandråd
Opgave 3 - Kommentering af videreførte indsatser fra VP1 

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
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Køge Bugt Vandråd
Opgave 3 - Kommentering af videreførte indsatser fra VP1 

 De 5 kategorier, som kan vælges som argument for en indsats ikke bør 
videreføres:

• 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
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Køge Bugt Vandråd
Opgave 3 - Kommentering af videreførte indsatser fra VP1 

• Ikke økonomisk hensigtsmæssig at gennemføre.

Ikke mulighed for at få statslig tilskud - vurderingen skal foretages for hele vandområdet, 
omkostningerne overstiger den vejledende referenceværdi med 1,5 gang.

• Ikke miljømæssigt hensigtsmæssigt at gennemføre.

Hvis vandområdet allerede opfylder målene – dog ikke hvis indsatsen har betydning for opstrøms 
beliggende strækninger eller hvor indsatsen ikke forventes at føre til målopfyldelse.

Restaureringer må heller ikke have en negativ påvirkning af arter og naturtyper udpeget i Natura 
2000- områder.

8



Køge Bugt Vandråd
Opgave 3 - Kommentering af videreførte indsatser fra VP1 

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

Hvis målopfyldelse ikke kan ske med udgangen af 2021 og der samlet set kan laves en 
miljømæssig bedre løsning.

• Indsats er gennemført

Indsatsen er gennemført og de fysiske forhold ikke længere er en hindring for opnåelse af god 
økologisk tilstand.

• Øvrig

Ingen af de ovenstående valgmuligheder er dækkende.
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Køge Bugt Vandråd
Opgave 3 - Kommentering af videreførte indsatser fra VP1 
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Indkomne udtalelser fra medlemmerne:

• Dansk Kano og Kajak Forbund har meddelt, at indstillingen fra forbundet som 
udgangspunkt vil være, at alle indsatsområder fra VP1 skal fortsætte (mail af i 
mail af 4. september 2017).

• Ingen bemærkninger til strækninger/videreførte indsatser (opgave 3) i Web-GIS 
fra Køge Bugt Vandråds medlemmer.



Køge Bugt Vandråd
Opgave 3 - Kommentering af videreførte indsatser fra VP1 
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 Eventuelle bemærkninger præsenteres af de ansvarlige 
organisationer/foreninger.

 Køge Bugt Vandråds endelige udtalelse om enighed om en fælles udtalelse, 
om kommentering på videreførte vandløbsindsatser fra vandplanerne 2009-
2015 vedtages.



Køge Bugt Vandråd
Den videre proces
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• 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.

• Medlemmerne af Køge Bugt Vandråd, har mulighed for at indsende eventuelle 
udtalelser til Sekretariatet inden den 21. september 2017, hvis det skal indgå 
i sagsbehandlingen i de respektive kommuner.

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



Køge Bugt Vandråd
Den videre proces
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• Eventuelle udtalelser fra medlemmer af Køge Bugt Vandråd, som fremsendes til 
Sekretariatskommunen efter den 21. september 2017 samles i et dokument 
og videresendes til Miljøstyrelsen den 20. december 2017 uden behandling i 
kommunerne.

• Disse udtalelser skal være Sekretariatskommunen i hænde inden den 11. 
december 2017.

• Sekretariatskommunen indsender udtalelser fra Køge Bugt Vandråd og fra 
Kommunerne i Hovedvandoplandet den 20. december 2017.



Køge Bugt Vandråd
Den videre proces
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Miljøstyrelsens udmelding:

• Deadline for indberetninger: 31/12-2017. 

• Vandrådenes arbejde er fra dette tidspunkt afsluttet. 

• Miljø- og Fødevareministeriet (MFVM) gennemgår herefter indberetningerne, 
som forelægges politisk.

• Endelig afgrænsning og udpegning forventes at foreligge i 2018. Udkast til 
bekendtgørelse sendes i 8 ugers høring. 



Køge Bugt Vandråd
Evt. 
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