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Mødeindkaldelse til Horsens Kommunes Koordinationsforum for vandforsyning (KOVA)
Som tidligere varslet indkalder Horsens Kommune hermed til KOVA møde.
Mødet afholdes den 3. september 2014, kl. 14 til 17 på Horsens Rådhus i mødelokale 1.
Det primære formål med KOVA-mødet er at drøfte kommunens forslag til en
administrationspraksis for indsatsplanlægning. Praksissen indeholder dels forslag til miljømål,
særligt i forhold til nitrat og sprøjtemidler i vores grundvand, og til hvordan kommunen vil følge
og overvåge, at miljømålene er opfyldt. Endelig indeholder den også forslag til en række af
forskellige indsatser, som kommunen kan tage i anvendelse, hvis miljømålene ikke er
overholdt. Indsatserne skal sikre, at vi har rigeligt og godt grundvand.
Kommunen er pt. i gang med at udarbejde kommuneplantillæg for byvækst, som har udløst et
krav fra Naturstyrelsen om en samlet grundvandsredegørelse for kommunen. På mødet vil vi
give en kort status for arbejdet med redegørelsen, herunder prognoser for det fremtidige
vandbehov.
Mødets dagsorden:
1. Velkomst og præsentation v/Ole Pilgaard Andersen, formand for TM
2. Kommissorium for KOVA v/Gitte Bjørnholdt Brok
3. Grundvandsredegørelse og prognoser for fremtidigt vandbehov
v/Rasmus Rønde Møller
4. Administrationspraksis for indsatsplanlægning v/Gitte Bjørnholdt Brok
5. Evt. input fra medlemmer

Nedenfor har vi uddybet nogle af dagsordenspunkterne med et par linjer, der gerne skulle give
jer mulighed for, at få et lidt bedre indtryk af, hvad punktet drejer sig om, den praktiske
afvikling og hvad vi forventer, at vi får ud af det.
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Ad 2. Kommissorium for KOVA
Der skal vedtages et nyt kommissorium da det gamle fra 2007 er forældet pga. ændringer i
lovgivningen. Det giver en god anledning til at drøfte KOVA’s formål, opgaver,
sammensætning med forskellige interessenter og arbejdsform. Kommunen har udarbejdet et
forslag til et nyt kommissorium til drøftelse og vedtagelse. Se vedlagte forslag til
kommissorium.

Ad 3. Grundvandsredegørelse og prognoser for fremtidigt vandbehov
Kommunen oplever i disse år en stor nettotilflytning af borgere og generel vækst. Det er meget
positivt, og tendensen forventes at fortsætte i årene frem over. Kommunen er derfor pt. i gang
med at udarbejde et kommuneplantillæg for byvækst, som har udløst et krav fra
Naturstyrelsen om, at kommunen skal udarbejde en samlet grundvandsredegørelse for
kommunen. På mødet vil vi give en kort status for arbejdet med redegørelsen, herunder
prognoser for det fremtidige vandbehov. Prognoser lavet af Region Midt viser også, at det
samlede vandbehov i kommunen vil stige, og ikke mindst derfor, er det vigtigt, at vi forvalter
grundvandsressourcerne med omtanke. Punktet er til orientering og generel drøftelse med
henblik på, at vi bliver ”klædt på” til næste dagsordenspunkt.
Ad 4. Administrationspraksis for indsatsplanlægning
Her præsenterer kommunen sit forslag til en administrationspraksis for indsatsplanlægning.
Praksissen indeholder forslag til miljømål, særligt i forhold til nitrat og sprøjtemidler i vores
grundvand, og til hvordan kommunen vil følge og overvåge, at miljømålene er opfyldt. Endelig
indeholder den også forslag til en række af forskellige indsatser, som kommunen kan tage i
anvendelse, hvis miljømålene ikke er overholdt. Indsatserne kan ske ved frivillighed, men
påbud er også en mulighed, hvor det vurderes at være nødvendigt. Indsatserne skal sikre, at
vi har rigeligt og godt grundvand.
Ved at drøfte forslaget til en administrationspraksis i KOVA og efterfølgende få en politisk
vedtagelse af administrationspraksissen i Teknik- og Miljøudvalget, ved kommunens teknikere
hvad ambitionsniveauet/det acceptable er blandt jer interessenter og hvad vi har politisk
opbakning til, når indsatsplanerne skal udarbejdes. Der vil selvfølgelig altid være en offentlig
høring og vedtagelse af de enkelte indsatsplaner, men det er forhåbningen, at denne proces
vil forløbe mere gnidningsfrit end det er set i kommuner, hvor der ikke er en
administrationspraksis, samt at den efterfølgende gennemførelse af indsatserne i planerne vil
kunne opnå en større opbakning blandt alle parter.
Vi vil fra kommunen starte med at præsentere vores forslag til administrationspraksissen. Her
efter vil vi bede jer sætte jer sammen i nogle mindre grupper. Til hver gruppe forbereder vi
nogle spørgsmål og noget materiale der omtrent kommer til at gå på:






Er miljømålene i administrationspraksissen acceptable, for ambitiøse eller for
uambitiøse?
Er de foreslåede metoder til overvågning og opgørelser mht. nitrat, pesticider mm.
acceptable?
Er de foreslåede (mulige) indsatser mod nitrat, pesticider og andre miljøfremmede
stoffer realistiske at gennemføre?
Er der andre gode forslag/erfaringer med indsatser?
Er det muligt at lave noget fælles finansiering af indsatser?

Efter en drøftelse i grupperne vil vi tage en fælles diskussion og afsluttende opsamling.
Se vedlagte forslag til administrationspraksis for indsatsplanlægning i Horsens Kommune – kort
fortalt.
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Ad 5. Evt. input fra medlemmer
Da vi synes, det er vigtigt, at I har mulighed for at komme på banen med andre relevante
emner end det vi har sat på dagsordenen, er der afslutningsvist afsat tid til eventuelle input fra
jer.
Såfremt at I har spørgsmål til mødeindkaldelsen, er I naturligvis meget velkomne til at kontakte
en af undertegnede.
Af hensyn til planlægning og forplejning bedes I give en tilbagemelding til en af undertegnede
senest torsdag den 28. august.

Vi ser frem til et godt møde.

Med venlig hilsen

Rasmus Rønde Møller
Geolog

og

Gitte Bjørnholdt Brok
Ingeniør
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Medlemmer

Horsens Kommune
Formand for Teknik- og
Miljøudvalget
Næstformand for Teknik og
Miljøudvalget
Direktør for Teknik og Miljø

Repræsentant
Ole Pilgaard Andersen

Natur- og Miljøchef

Flemming Larsen

Grundvandsmedarbejdere

Ingeniør Gitte Bjørnholdt Brok
Geolog Rasmus Rønde Møller

Niels Peter Bøgballe
Tom Heron

Vandværker
Brædstrup Vandværk

H. C. Wael

Torsted Vandværk

Knud Møller Nielsen

Hovedgård Vandværk

Carsten Søndergård

Gedved Vandværk

Erik Børgesen

Nim Vandværk

Jørn Kammersgaard

Vedslet Vandværk

Kaj Andreasen

Horsens Vand A/S

v/ Ole Texel, Ove Steen Nielsen, Carsten
Vejergang

Andre berørte myndigheder
Embedslægeinstitutionen Nord

v/Bo Fredsted

Naturstyrelsen

Jesper Hannibalsen

Region Midtjylland (Horsens)

Karsten Rosenkilde

Landbruget
LandboMidtØst

Jørgen Vase, Østjysk Familielandbrug

LMO

Børge Nielsen og Henrik Nielsen

Industri
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Dansk Industri

DI udpeger en repræsentant på deres
bestyrelsesmøde den 28. august 2014

Andre relevante parter
Dansk Brøndejerforening

v/Wisti Wistisen

Skovdyrkerforeningen Østjylland

v/Henrik Buhl

Naturstyrelsen

Søhøjlandet v/Inken Breum Larsen

Danmarks
Naturfredningsforenings
lokalkomite i Horsens

v/Lillian Sørensen
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