
Gennemgang af indkommende høringssvar til forslag for Vandhandleplan for Tønder 
Kommune

Der er indkommet to høringssvar afgivet af Naturstyrelsen og Museum Sønderjylland. 

Naturstyrelsens høringssvar

Resume´ af indholdet:  
Det er Naturstyrelsens opfattelse, at Tønder Kommunes forslag til vandhandleplan 
grundlæggende opfylder miljømålslovens krav og giver overblik over den planlagte 
implementering af de statslige vandplaner. Styrelsen har enkelte rettelser til antal af indsatser 
for renseanlæg og regn betingede udløb. Derudover præciseres, at indsatserne skal 
gennemføres i første planperiode, altså inden den 30. oktober 2016.  
Styrelsen har bemærkninger til, at Tønder Kommune angiver en vandløbsindsats som berører 
genåbning af en rørlagt strækning som ikke er omkostningseffektiv, og derfor ikke vil 
gennemføre indsatsen. Styrelsen bemærker, at generelt skal sådanne indsatser håndteres i 
forhold til note 5, således at styrelsen kan træffe afgørelse i forhold til fritagelse for indsatsen. 
Det gælder dog ikke indsatser som før 2015 har fået afslag på tilsagn om gennemførelse eller 
realisering pga. manglende omkostningseffektivitet eller utilstrækkelig miljøforbedrende effekt. 
Styrelsen oplyser at DVFI ikke længere kan anvendes som mål for blødbundsvandløb. Som 
konsekvens heraf er miljømålet for økologisk tilstand for blødbundsvandløb nu generelt ”god 
økologisk tilstand”, men den detaljerede faunaklasse er bortfaldet. 

Forvaltningens bemærkninger til høringssvar:
Spørgsmålet om antallet af spildevandsindsatser tages til efterretning. Tilsvarende gælder for 
tidspunkt for gennemførelse af indsatserne og bemærkningerne omkring DVFI i 
blødbundsvandløb.  
I forhold til indsatsten omkring åbning af rørlagt strækning, har Tønder Kommune søgt om 
undtagelse jævnfør note 5, ansøgningen behandles momentan hos Naturstyrelsen. Indsatsen 
er derudover blevet forundersøgt, og i den forbindelse har Naturstyrelsen i 2014 fulgt Tønder 
Kommunes anbefaling om ikke at indstille indsatsen til gennemførelse pga. manglende 
omkostningseffektivitet.    

Ændringer i handleplansteksten:
På side 12 rettes tallene i tabellen fra 2 renseanlæg til 3 og fra 4 regn betingede udløb til 2. 
Årstallet rettes til: ”inden 30.oktober 2016”. 
På side 15 rettes antallet indsatser fra 3 renseanlæg og 5 regn betingede udløb til ”3 
renseanlæg og 2 regn betingede udløb. 
På side 17 nederst slettes: ”, men gennemføres ikke i denne planperiode pga. 
uforholdsmæssigt store omkostninger”. Ligeledes erstattes tabelteksten på side 12 ”undtaget 
for gennemførelse” med: ”inden 22. december 2015” det samme gør sig gældende for teksten 
på samme side.  
På Side 9 ændres tabel teksten under ”blødbund” fra 4 til ”kan ikke udtrykkes som 
faunaklasse”.
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Museum Sønderjylland høringssvar   

Resume´ af indholdet:  
Museet gør opmærksom på reglerne om jordfaste fortidsminder, og opfordrer til at kontakte 
museet inden eventuelle konkrete anlægsarbejder påbegyndes.

Forvaltningens bemærkninger til høringssvar:
Tages til efterretning

Ændringer i handleplansteksten:
Ingen


