WORKSHOP 3
Vintermøde 2018
Grundvandsbeskyttelse
Grundlag for kommunal indsatsplanlægning – hvad byder fremtiden?
Tidspunkt
Onsdag den 7. marts 2017, kl. 10.35 – 14.25
Sted
Vingsted Hotel og konferencecenter – Lokale 4
Tilmelding nødvendig – begrænset deltagerantal (40)
Faglig tilrettelæggelse
Miljøplanlægger Eike Stubsgaard, Aarhus Kommune
Geolog Lone Kildal Møller, Skanderborg Kommune
Hydrogeolog, ph.d. Ulla Lyngs Ladekarl, NIRAS A/S
Baggrund
Kommunernes finansiering af grundvandsbeskyttelsen via indsatsplanlægning skæres ned i 2018 og bortfalder i 2020. Dette er ikke i overensstemmelse med det behov, der er for revision af planer og nye planer i forbindelse med ny/ændret kortlægning.
Workshoppen skal give os et overblik over, hvor langt vi er, og hvad vi mere skal have med samt give et
overblik over den proces indsatsplanlægning er.
Indhold
Formålet er at sikre grundvandsbeskyttelsen fremover. At få gjort opmærksom på det behov der er for
både at forny planerne og få implementeret nye og også de eksisterende planer. Der er endnu ikke mange, som har fået gennemført indsatsplanlægning, og der er derfor heller ikke mange erfaringer med det
arbejdsomfang, som implementeringen betyder.
De kommuner, der er nået længst med indsatsplanlægning, har opnået den erfaring, at det er en meget
tung proces at nå til reel grundvandsbeskyttelse. Og der mangler mange arealer endnu. Hvis alle sårbare
arealer, hvor der er indsatsbehov skal beskyttes, skal vi f.eks. også have fat i private og anden ikkeerhvervsmæssig brug af sprøjtemidler. Opgavemængden kan være uoverstigelig, hvis vi ikke samarbejder.
Målgruppe
Målgruppen er Miljøstyrelsen, kommuner, vandforsyninger, rådgivere
Workshoppens forløb
Del 1. Hvor ser vi behovet for grundvandsbeskyttelse?
10.35-10.45

Velkomst og intro til workshoppen ved Ulla Ladekarl og Eike Stubsgaard

10.45-11.05

Status for de kommunale indsatsplaner
Kontorchef Per Schriver, Miljøstyrelsen

11.05-11.20

Fremtidens indsatsplaner – oplæg til debat
Miljøsagsbehandler Trine Jacobsen, Herning Kommune, konsulent Niels Philip Jensen, KL,
og miljøplanlægger Eike Stubsgaard, Aarhus Kommune

11.20-12.00

Gruppediskussion
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Spørgsmål 1: Revision af eksisterende planer – hvad skal gøres, og hvad er tidsforbruget sammenlignet med nuværende planer.
Spørgsmål 2: Tiltag som vi mangler. Kun 1% af de sårbare arealer er beskyttet, og resultater fra overvågning og afgørelser omkring §§24 og 26a kan være et
afsæt, men hvor meget mere skal der gøres?
Spørgsmål 3: Hvad koster det at lave planerne; både mht erstatninger og tidsforbrug?
12.00-13.00

Frokost
Del 2. Hvor ser vi behovet for grundvandsbeskyttelse?

13.00-13.15

Landbrugspakken – hvad koster det for forbrugerne, også det mellem linjerne?
Ekspertisechef Christian Thirup, NIRAS A/S

13.15-13.30

Nye modeller for finansiering af grundvandsbeskyttelsen
Konsulent, biolog Claus Vangsgaard, Danva

13.30-13.45

Vandfond – fælles finansiering af indsatser
Afdelingsleder Karin Hvidberg Nilsson, Favrskov Kommune

13.45-14.05

Gruppediskussion
Spørgsmål 1:

Er der behov for ændringer til besvarelsen de tre tidligere spørgsmål?

Spørgsmål 2:

Hvordan skal grundvandsbeskyttelsen finansieres?
Fordele og ulemper ved finansieringsmodeller
fælles vandfond og på hvilket niveau?

14.05-14.20

Fremlæggelse af vigtigste pointer

14.20-14.25

Opsamling

Ændringer kan forekomme
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