Bilag 3: Høringssvar med administrationens kommentarer – Rammeplan for Indsatsplanlægning
Der er indkommet høringssvar fra Miljøstyrelsen og LandboNord. Høringssvarene er samlet i dette dokument. Administrationens kommentarer er tilføjet i højre
kolonne ud for det pågældende afsnit.
Høringssvar
Miljø og Fødevareministeriet, Miljøstyrelsen:

Kommentarer

Miljøstyrelsen har den 13. marts 2018 modtaget kommunens forslag til rammeplan og indsatsplan i høring.
Vi har primært gennemgået planerne i forhold til de formelle krav til indsatsplaners indhold i
vandforsyningsloven og bekendtgørelsen om indsatsplaner nr. 912 af 27.6.2016, og Miljøstyrelsen har
derfor ikke forholdt sig til planernes faglige vurderinger herunder rækkevidden og nødvendigheden af de
foreslåede indsatser. Miljøstyrelsen har desuden ikke forholdt sig til screeningen for miljøvurdering af
indsatsplanen for Løkken Vandværk.
Planerne har også været forelagt Grundvandsrådet, hvor vi også har haft mulighed for at drøfte og
kommentere planen.
Miljøstyrelsen har ingen formelle bemærkninger til planen.
Miljøstyrelsen har dog følgende kommentarer til eventuel forbedring. Der er refereret til overskrift og evt.
afsnit, hvortil der er en kommentar.
Overordnede indsatser, Nitrat:
 I tabellen kan der ikke svares nej ved stigende tendens.
 I teksten i afsnittet om øget overvågning menes der flere analyser en det lovpligtige?

Der bliver sat en ”nej pil” tilbage til øget
overvågning.
Ja, der menes flere analyser end det lovpligtige.

Opbygning af planen, Indsatsplanen:
 Der er ingen fold ud boks, som ellers beskrevet i teksten.

Sætningen slettes.

Administrationens behandling:
 Kan en beskrivelse af brugen af hhv. §§ 13 og 13 a være relevant i dette afsnit? Herved vil det være
nemmere at forstå Beskrivelsen af områder, Prioriterede områder samt beskrivelsen under
Lovgrundlag.

Vi retter i teksten med en reference til § 13 og §
13a.

Miljøstyrelsen opfordrer til, at de endelige indsatsplanområder indberettes til Danmarks Arealinformation,
Danmarks Miljøportal. Se information på Danmarks Miljøportal Help Center  Grundvand.
Med venlig hilsen
Anna Maria Nielsen
Geologi, projektleder
72 54 37 47
amnie@mst.dk
LandboNord
Et forbud mod anvendelse af nitrat og pesticider strider mod den generelle lovgivning. Den lovlige
anvendelse af næringsstoffer og godkendte pesticider bør kunne fortsætte. Miljøstyrelsens pesticidgodkendelsesprogram fastlægger strikse grænser for hvor stor en dosis af pesticider, der må anvendes.
Miljøstyrelsen har tidligere offentligt tilkendegivet, at lovlig brug af pesticider ikke er til fare for
grundvandet. Det faktum, at der findes pesticidrester og nitrat i grundvandet siger mere om den
geologiske beskyttelse end den gør om brugen af pesticider.

Den generelle lovgivning giver mulighed for at
regulere brugen af nitrat og pesticider
yderligere i særlige sårbare områder. Dette
gælder specielt, hvis der er dårlig geologisk
beskyttelse og/eller stor grundvandsdannelse.
Den yderligere regulering sker igennem
indsatsplaner.

Slutteligt er vi enige i, at Hjørring Kommune - i samarbejde med vandværket - bør prioritere frivillige
aftaler som eneste middel til indgåelse af dyrkningsaftaler – fremfor anvendelse af påbud som værktøj til
at sikre forbud mod brug af næringsstoffer og pesticider.

Administrationen arbejder som udgangspunkt
med frivillige aftaler. For at sikre rent
drikkevand i Hjørring Kommune, er det dog
vigtigt, at politikkerne har mulighed for at tage
stilling til, om kommunen vil påbyde en lodsejer
at indgå dyrkningsaftaler.
Dette vil dog kun ske, hvis det ikke er lykkedes
at indgå frivillige aftaler inden den frist, der er
angivet i de konkrete handlingsplaner.
Eksempelvis er der i indsatsplanen for Løkken
Vandværk foreslået en frist på 6 år.

Med venlig hilsen
LandboNord
Niels Vestergaard Salling, Formand, LandboNord
Allan K. Olesen, Miljøchef, LandboNord

