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Til alle kommuner Ministeren 

Den 2 3 JAN. 2014 

Vedr. annoncering af arbejdet med etableringen af vandråd 

Med lov om vandplanlægning, der blev vedtaget enstemmigt i Folketinget den 20. 
december 2013, er et nyt plankoncept for udarbejdelsen af de kommende 
generationer af vandområdeplaner etableret. 

Som noget nyt skal kommunerne under eventuel inddragelse af lokale vandråd 
udarbejde forslag til hele eller dele af indsatsprogrammets supplerende 
foranstaltninger. I den førstkommende planperiode vil dette vedrøre 
vandløbsindsatsen. 

Efter udkast til bekendtgørelse om vandråd, vandråds samarbejde med 
kommunalbestyrelser og samarbejde mellem kommunalbestyrelser i et 
hovedvandopland om udarbejdelse af forslag til indsatsprogrammers supplerende 
vandløbsforanstaltninger (bekendtgørelse om vandråd), der i øjeblikket er i 
høring, skal kommunerne nedsætte vandrådene. Initiativet til at oprette vandråd 
skal dog komme fra de organisationer og foreninger, der efter loven kan være 
medlem heraf. 

Arbejdet med etablering af vandråd skal nu for alvor sættes i gang, og konferencen 
om vandråd," som KL afholdte den 13. januar i år, var startskuddet hertil. Næste 
skridt er nu at få annonceret, at etableringen af vandråd påbegyndes. 

Derfor vil jeg med dette brev opfordre alle kommuner til snarest muligt på deres 
hjemmesider at annoncere, at de efter loven relevante organisationer og foreninger 
nu kan henvende sig til kommunerne, hvis de ønsker, at der i deres 
hovedvandopland oprettes et vandråd. Annonceringen kan eventuelt tage 
udgangspunkt i følgende tekst: 

"Med lov om vandplanlægning, der blev vedtaget enstemmigt i Folketinget den 
20. december 2013, er et nyt plankoncept for udarbejdelsen af de kommende 
generationer af vandområdeplaner etableret. 

Som noget nyt skal kommunerne under eventuel inddragelse af lokale vandråd 
udarbejde forslag til hele eller dele af indsatsprogrammet. I den forstkommende 
planperiode vil dette vedrøre vandløbsindsatsen. 

Efter udkast til bekendtgørelse om vandråd, der i øjeblikket er i høring, skal 
kommunerne nedsætte vandrådene. Initiativet til at oprette vandråd skal dog 
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komme fra de organisationer og foreninger, der efter loven kan være medlem 
heraf 

På den baggrund og efter aftale med miljøministeren opfordres landsdækkende 
erhvervsorganisationer, landsdækkende grønne organisationer samt lokale 
foreninger, der arbejder med beskyttelse og benyttelse afvand, til inden den 15. 
februar 2014 at anmode kommunalbestyrelsen om at oprette et vandråd. 

Med udkastet til bekendtgørelse om vandråd skal kommunalbestyrelserne inden 
for de enkelte hovedvandoplande efter den udmeldte frist beslutte, at der skal 
oprettes et vandråd, hvis der er anmodet herom. Dette vil efterfølgende blive 
annonceret på kommunens hjemmeside sammen med en tidsfrist for 
organisationernes og foreningernes indstilling af medlemmer til vandrådet. Den 
kommunalbestyrelse, der skal varetage sekretariatsbetjeningen af det enkelte 
vandråd, vil herefter i samråd med de øvrige kommunalbestyrelser indenfor 
hovedvandoplandet træffe afgørelse om, hvilke af de indstillede medlemmer der 
kan være medlem afvandrådet. 

Anmodning om oprettelse afvandråd kan ske til [ 
relevant mailadresse for den pågældende kommune]. 

Kommunerne vil sørge for den fornødne vejledning afvandrådene i forbindelse 
med arbejdet om forslag til indsatsprogrammets supplerende 
vandløbsforanstaltninger". 

Jeg håber, at alle kommuner vil medvirke til, at etableringen af og samarbejdet 
med vandrådene bliver en succes. 

Jeg ser frem til at følge kommunerne og vandrådenes arbejde. 

Rigtig god arbejdslyst! 

Med venlig hilsen 
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