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1. Indledning 

Forslag til vandplaner for Danmarks i alt 23 hovedvandoplande var i 6 
måneders offentlig høring fra 21. juni 2013. Efter udløbet af høringsfristen var 
der indkommet over 6.700 høringssvar. 
 
På baggrund af bl.a. behandlingen af de indkomne høringssvar er der 
gennemført justeringer af vandplanerne. Disse justeringer medførte, at der i 
perioden 30. juni – 26. august 2014 blev gennemført en supplerende høring 
over ændringer i vandplanernes retningslinjer og indsatsprogram. I den 
forbindelse indkom der ca. 320 høringssvar. 
 
Naturstyrelsen har udarbejdet et generelt høringsnotat med resuméer af og 
kommentarer til de synspunkter i høringssvarene, som er af overordnet og 
generel karakter. Det drejer sig fx om bemærkninger til høringsprocessen, 
miljømålene for vandområderne, det faglige grundlag for vandplanerne, 
virkemidler, økonomi og anvendelse af vandrammedirektivets 
undtagelsesbestemmelser. 
 
Det generelle høringsnotat indeholder også et resume af den supplerende 
høring og oplysninger om de bestemmelser i vandrammedirektivet og 
miljømålsloven, som høringerne er gennemført på baggrund af. 
 
Ud over det generelle høringsnotat har Naturstyrelsen udarbejdet 23 lokale 
høringsnotater – ét for hvert hovedvandopland. 
 
I dette notat resumeres alle de indkomne høringssvar fra begge de to høringer, 
som er af lokal og stedspecifik karakter i tilknytning til vandområderne i 
hovedvandopland 3.1 Bornholm. Høringssvarene er kommenteret, og det 
oplyses hvor relevant, om og hvordan høringssvarene har haft indflydelse på 
udformningen af de endeligt vedtagne vandplaner. 
 
Samtlige høringsnotater findes på Naturstyrelsens hjemmeside 
(www.naturstyrelsen.dk). 
 

 

1.1 Høringsnotatets opbygning og indhold 
 

Høringsnotatet er opbygget således, at indkomne høringssvar i relation til den 
forslåede vandløbsindsats resumeres og kommenteres i kapitel 2. Herefter 
følger kapitler om høringssvarene i relation til indsatserne for henholdsvis 
kystvande, søer, spildevand og grundvand. I det afsluttende kapitel 7 
behandles høringssvar om ”Særlige emner”. Under hvert kapitel resumeres og 
kommenteres først de høringssvar, der indkom under den 6 måneders 
offentlige høring, dernæst de høringssvar, der indkom under den supplerende 
høring. 
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Som nævnt omhandler notatet kun høringssvar af lokal og stedspecifik 
karakter. For så vidt angår høringssvar af mere overordnet og generel karakter 
henvises der i dette notat til det generelle høringsnotat. 
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2. Vandløb 

2.1 Resumé 
 
Der er i høringsfasen fra 21. juni– 23. december 2013 modtaget høringssvar 
vedrørende vandløbene i oplandet til Bornholm (3.1).  
 
Høringssvarene omhandler: 

• Datagrundlag og fagligt grundlag 
• Fjernelse af spærringer 
• Åbning af rørlagte vandløb 

 
 

2.2 Datagrundlag og fagligt grundlag 
 

Høringssvar er modtaget fra 1 enkeltperson. 
 

Sammenfatning af høringssvar  

En borger gør opmærksom på, at en rørlægning, der er udpeget til frilægning, 
er fejlplaceret på WebGIS. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 

Naturstyrelsen har opdateret vandplanens datagrundlag. 
 
 

2.2.1 Fjernelse af spærringer 

 
Høringssvar er modtaget fra følgende kommuner: Bornholm. 
 

Spærringer, der er fjernet 
Sammenfatning af høringssvar  

Bornholm Kommune gør opmærksom på to spærringer, der er fjernet. 
 
Naturstyrelsens bemærkninger 

Naturstyrelsen har opdateret vandplanens datagrundlag. 
 
Spærringer, der ikke findes 
Sammenfatning af høringssvar 

Bornholms Kommune gør opmærksom på, at der ved besigtigelse kan 
konstateres, at to spærringer ikke eksisterer. 
 

Naturstyrelsens bemærkninger 

Naturstyrelsen har opdateret vandplanens datagrundlag. 
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2.2.2 Åbning af rørlagte vandløb 

 

Følgende organisationer har indsendt høringssvar vedr. dette emne: En række 
foreninger på Bornholm. 
 
Sammenfatning af høringssvar  

En række foreninger på Bornholm gør opmærksom på, at åbning af en 
rørlægning ikke bør foretages alene, men bør indgå i en helhed for at genskabe 
et naturområde. Foreningerne redegør for, hvordan projektet konkret kan 
gennemføres. 
 

Naturstyrelsens bemærkninger 

Naturstyrelsen har taget høringssvaret til efterretning, og foreningerne er 
velkomne til at fremsætte de gode råd til kommunen, når kommunens 
handleplan og den efterfølgende udkast til godkendelse af de konkrete 
projekter kommer i høring i forlængelse af statens endelige vandplan. 
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3. Kystvande 

3.1 Resumé 
 

Der er ikke modtaget høringssvar vedrørende kystvande til hovedvandopland 
Bornholm (3.1). 
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4. Søer 

4.1 Resumé 
 

Der er ikke modtaget høringssvar vedrørende søer til hovedvandopland 
Bornholm (3.1). 
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5. Spildevand 

5.1 Resumé 
 

Der er ikke modtaget høringssvar vedrørende spildevand til hovedvandopland 
Bornholm (3.1).  
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6. Grundvand 

6.1 Resumé 
 

Der er ikke modtaget høringssvar vedrørende grundvand til hovedvandopland 
Bornholm (3.1). 
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7. Særlige emner 

7.1 Resumé 
 

Der er ikke modtaget høringssvar vedrørende særlige emner til 
hovedvandopland Bornholm (3.1). 
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