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INDSATSPLAN FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSE - REPRÆSENTANT I POLITISK
KOORDINATIONSFORUM

Sagsid.: 16/1666

UDSKRIV #12

RESUMÉ:
Dragør Kommune skal udarbejde en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Efter vandforsyningsloven skal
Dragør Kommune nedsætte et Koordinationsforum med politisk deltagelse, for indsatsplan for
grundvandsbeskyttelse. Koordinationsforummet skal bistå forvaltningen ved udarbejdelsen af planen.
INDSTILLING:
Administrationen indstiller, at udvalgsformand for By-, Erhvervs- og Planudvalget Allan Holst indgår i
koordinationsforummet, som politisk repræsentant for Dragør Kommune.
SAGSFREMSTILLING:
Naturstyrelsen har i 2015 ultimo afsluttet kortlægningen af grundvandet i Tårnby-Dragør området.
Kortlægningen viser hvilken kvalitet og udbredelse grundvandet har i området og beskriver sårbarheden.
Naturstyrelsens datagrundlag fra kortlægningen skal danne grundlag til udarbejdelse af indsatsplaner for
grundvandsbeskyttelse.
I henhold til Vandforsyningslovens § 13 er det et lovkrav, at Dragør Kommune skal udarbejde en indsatplan
for grundvandsbeskyttelse. Det tilsvarende gælder for Tårnby Kommune. I henhold til det forpligtende
samarbejde varetager Tårnby Kommune opgaven for Dragør kommune.
Formålet med indsatsplanen er at sikre godt drikkevand til forbrugerne også i fremtiden.
Der er indgået en aftale med rådgivningsfirmaet Orbicon om udarbejdelse af forslag til én indsatsplan for
Dragør kommune og én indsatsplan for Tårnby Kommune. Arbejdet med udarbejdelse af indsatsplanerne vil
foregå i sammenarbejde imellem de to kommuner og der er nedsat en fælles arbejdsgruppe.
Til at bistå forvaltningen ved udarbejdelse af indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Dragør Kommune er
det et krav i henhold til Vandforsyningslovens § 12, at der oprettes et Koordinationsforum bestående af
repræsentanter fra vandforsyningerne i kommunen, andre berørte myndigheder, jordbruget, industrien og
eventuelle andre relevante parter i kommunen med interesse for grundvand.
Koordinationsforummet kan med fordel omfatte repræsentanter fra det relevante politiske udvalg.
I Tårnby Kommune vil udvalgsformanden for Teknik- og Miljøudvalget Jan R. Jakobsen blive indstillet, som
politisk repræsentant for Tårnby Kommune i Koordinationsforummet
Koordinationsforummet etableres som et fælles koordinationsforum for både Dragør Kommune og Tårnby
Kommune.
Koordinationsforum er rådgivende og skal primært være et ideudvekslingsforum, som skal gøre det muligt at
udarbejde og gennemføre en indsatsplan, så der opnås den bedst mulige beskyttelses af grundvandet i et
positivt samspil med de berørte parter og interessenter.
Der forventes afholdt tre møder i koordinationsforummet. Det første møde i Koordinationsforummet
forventes afholdt ultimo august/ primo september 2016.
Forvaltningen skal ifølge Bekendtgørelse om indsatsplaner forelægge forslag til indsatsplan for
koordinationsforum til drøftelse inden høring og offentliggørelse. Forvaltningen forventer at forelægge et
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forslag til indsatplan i starten af 2017. Forvaltningen skal efterfølgende orientere Koordinationsforummet om
det reviderede forslag til indsatplan inden den endelige politiske behandling og vedtagelse.
Det er kommunalbestyrelsen, der har kompetensen til at træffe afgørelse om indsatsplanens indhold, jf. § 13 i
Vandforsyningsloven.
LOVE/REGLER:
Vandforsyningsloven jf. lovbek. nr. 1584 af 10. december 2015, § 12 og § 13.
Bekendtgørelse om indsatsplaner nr.1319 af 21.december 2011, § 5 og § 7.
ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
Ingen bemærkninger.
KOMMUNIKATION/HØRING:
Ingen bemærkninger.
RELATION TIL POLITIKKER:
Ingen bemærkninger.
BESLUTNINGSPROCES:
By-, Erhvervs- og Planudvalget den 9. august 2016.
Kommunalbestyrelsen den 25. august 2016.
BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 09-08-2016
Ændringsforslag fra Asger Larsen (I):
Sagen oversendes til KB, for udpegning af politisk repræsentant efter gældende regler.
Godkendt.
Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).
Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O)
BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 25-08-2016
Valggruppe 1 indstillede Allan Holst (A).
Valggruppe 2 indstillede Peter Læssøe (T).
For AH stemte:

9 (A+C+O+V)

For PL stemte:

4 (T+ Svend Mathiasen (løsgænger))

Undlod at stemme: 2 (I+ Jens Passarge (løsgænger))
Allan Holst indgår i koordinationsforummet som politisk repræsentant for Dragør Kommune.
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