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Herning Kommunes høringssvar til Forslag til vandplan for vandopland
Limfjorden, Nissum Fjord og Ringkøbing Fjord
Herning Kommune har modtaget orientering fra Naturstyrelsen om høring
af forslag til statslige vandplaner for første planperiode 2010-2015 i seks
måneder frem til 23. december 2013.
Herning Kommunes høringssvar er godkendt af Byrådet den 16. december
2013.
Høringssvaret er udarbejdet med enslydende tekst for hvert af de tre hovedvandoplande Limfjorden, Nissum Fjord og Ringkøbing Fjord, som Herning Kommune er omfattet af.
De reviderede vandplan-forslag har været i to ugers teknisk forhøring hos
kommunen i maj 2013. Her indberettede forvaltningen enkelte tekniske
fejl.
Ifølge det oplyste er klassifikationen af 1700 km vandløb ændret i de reviderede forslag, og at 400 km vandløb er taget ud af indsatsprogrammet på
landsplan. Herning Kommune er også berørt af disse ændringer. Det er tilfredsstillende, at kommunerne har fået mulighed for at undlade en indsats,
hvis en faglig kommunal vurdering kan sandsynliggøre en manglende positiv effekt. Derfor kan Herning Kommune tilslutte sig de ændringer, der er
sket her i kommunen.
Herning Kommunes tidligere høringssvar til den første offentlige høring
blev godkendt af Byrådet den 12. april 2011. Byrådet fastholder med dette
høringssvar bemærkningerne fra de tidligere høringssvar i det omfang, de
ikke er imødekommet.
Kommunen tager forbehold for, at indsatsen med at ændre vedligeholdelsen af vandløb forventes gennemført inden udgangen af 2015 på grund af
de forsinkede vandplaner. Herning Kommune vil også påpege, at færdiggørelsen af den kommunale vandhandleplan i praksis har tabt mening, når
den knap når at træde i kraft, før den ny vandplanperiode fra 2016- 2021
er en realitet.
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Herning Kommune har ingen bemærkninger til den miljørapport og habitatvurdering, som
ledsager vandplan-forslagene.
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