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388 Indsatser i Stevns kommune for trejde vandområdeplan
09.00.07-G00-1-19 – CasperPe
Resumé
PMT skal godkende vandrådets foreslåede indsatser for de stevnske vandløb, som skal sendes
til Miljøstyrelsen, og indgå i den 3. planperiode for vandområdeplanerne 2021-2027.
Indstilling
Teknik og Miljø indstiller til PMT, at
1. forslag til indsatsprogram for hovedvandoplandet 2.6 Østersøen godkendes.
2. forslag til indsatsprogram for hovedvandoplandet 2.4 Køge Bugt godkendes.

Beslutning
1. Godkendt.
2. Godkendt.
Sagsfremstilling
EU har igennem vandrammedirektivet pålagt medlemslandene at sikre ”god økologisk tilstand”
i udpegede vandløb, kystvande, søer mm. Det betyder konkret for Stevns Kommunes vandløb,
at vi skal foretage en række tiltag, så kommunens vandløb opnår en god tilstand.
Overordnet set foregår det ved, at Stevns Kommune sammen med de andre kommuner i vores
hovedvandopland, sender en række forslag til Miljøministeriet, som derefter endeligt beslutter,
hvilke tiltag der skal udføres. De endelige tiltag bliver samlet i et indsatsprogram og vedtaget i
en vandområdeplan for hvert hovedvandopland.
Vi er på nuværende tidspunkt i anden vandområdeplan, der løber fra 2015-2021. Indsatserne,
som PMT skal godkende, skal ligger til grund for tredje og sidste vandplanperiode, der skal
løbe fra 2021-2027.
Stevns Kommune er omfattet af to hovedvandoplande: 2.4 Køge Bugt (med 21 kommuner) og
2.6 Østersøen (med 6 kommuner), og kommunen er derfor dækket af to indsatsprogrammer.
Der er for hvert hovedvandopland oprettet et vandråd til at rådgive kommunerne om
indsatserne. Teknik og Miljø har i samarbejde med vandrådet udarbejdet forslag til i hvilke
vandløb, der skal laves tiltag i Stevns Kommune. Det er disse tiltag, som PMT skal godkende,
og som vil blive sendt til ministeriet.
Stevns kommune deltog kun i vandrådet for Køge Bugt, men var i mailkontakt med vandrådet
for Østersøen.
Vandrådet for Køge Bugt bestod af repræsentanter fra Danva, Dansk Skovforening, Danske
Kloakmestre, Gefion, Landbrug og Fødevare, Sjællandske Familielandbrug, Dansk
Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Friluftsrådet, Køge Sportsfiskerforening,
KFUM Spejderne og Dansk Sportsfiskerforening.
Kommunernes faglige følgegruppe til vandrådet bestod af repræsentanter fra Ishøj, Greve,
Køge, Stevns og Faxe kommune.
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Det er et krav fra statens side, at der for Køge Bugt oplandet skal foreslås en samlet indsats
på minimum 50 km vandløb, der skal forbedres. Derudover skal der fjernes minimum 3
spærringer (fx rørlagte vandløb eller bygværker). Alle disse tiltag skal ske indenfor en
økonomisk ramme på 7.323.000 kr.
I vandrådet for Køge Bugt har vi valgt at fordele denne samlede indsats efter, hvor mange km
vandløb hver kommune har, der er i risiko for ikke at ville opnå god økologisk tilstand. Det
betyder, at de kommuner med flest vandløb i risiko, får flest penge fra staten. Stevns
Kommune vil på den baggrund lave indsatser for omkring 1,98 millioner med effekt på ca. 22
km vandløb, da Stevns Kommune næst efter Køge Kommune, har flest kilometer risikovandløb med udløb til Køge Bugt.
Selvom Stevns Kommune ikke har deltaget aktivt i vandrådsarbejdet for Østersøen, var der et
restbeløb, som følgegruppen til vandrådet for Østersøen har besluttet kunne bruges i Stevns
Kommune. Dette er vandrådet for Østersøen gået med det. Teknik & Miljø forslår derfor en
indsats i Spangsbækken for ca. 158.000 kr.
Kommunerne har mulighed for at indberette ”øvrige projekter”, som ligger udover den
økonomiske ramme i tredje vandområdeplanperiode. Teknik & Miljø har derfor foreslået at
indmelde en genopretning af Tryggevælde Ådal som et øvrige projekt. Miljøstyrelsen har
efterspurgt at få indberettet øvrige projekter.
Processen med vandrådet:
Vandrådsarbejdet har fundet sted i store dele af 2020.
Kommunerne har præsenteret forskellige vandløbsindsatser for vandrådet på baggrund af
ovennævnte fordelingsprincip. Vandrådet er derefter kommet med bemærkninger og råd.
Dette har ført til at kommunerne har tilpasset og konkretiseret de foreslåede indsatser
yderligere. De konkretiserede tiltag er til sidst blevet forelagt for vandrådet til endelig
gennemlæsning, så det blev sikret, at indsatserne følger vandrådets anbefalinger.
Forslag til indsatsprogrammer:
Teknik & Miljøs forslag til indsatser i Stevns Kommune er vedlagt i bilag. Der er to powerpoints
med indsatser. Det ene er skåret ind til benet mens det andet indeholder mere information.
Det videre forløb:
Når forslagene er politisk godkendte, indsendes disse til Miljøministeriet senest den 22.
november 2020. Derefter beslutter Miljøministeriet, hvilke indsatser der skal være del af
vandområdeplanen 2021-2027.
Det er Teknik & Miljøs vurdering, at de foreslåede fysiske indsatser vil betyde en betydelig
forbedring af de fysiske forhold i vandløbene og også på biodiversiteten omkring vandløbene i
Stevns Kommune.

Lovgrundlag
Lovbekendtgørelse nr. 126 af 26/01/2017 Bekendtgørelse af lov om vandplanlægning.
Bekendtgørelse nr. 1060 af 22/10/2019: Bekendtgørelse om vandråd, vandråds samarbejde
med kommunalbestyrelser og samarbejde mellem kommunalbestyrelser i et hovedvandopland
om udarbejdelse af forslag til indsatsprogrammers supplerende vandløbsforanstaltninger samt
bidrag til miljørapport
Økonomi
Anlægsomkostninger forbundet med gennemførelse af projekter afholdes af staten.
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Bilag
Endelige indsatser for Stevns kommune + øvrigeindsats i Tryggevælde Å - kort version
Endelig indsatserne i Stevns kommune - detaljeret version med billeder
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