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Odense Kommunes 
forventninger til 

implementering af vandplan og 
kommunale handleplaner

v/afdelingschef Thomas Boe,

Natur, Miljø og Trafik 

Odense kommune 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Odense kommune har deltaget i arbejdet med Pilot River Basis fra starten – repræsentanter i Regional følgegruppe og i teknisk arbejdsgruppe. Vi har fulgt arbejdet tæt og synes det er et stort og imponerende arbejde der er udført med i praksis at teste direktivets mange forskrifter og bestemmelser. Et godt fundament til at komme videre med implementeringen. 
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2. Metodefrihed for kommunerne

3. Det juridiske grundlag

4. Finansieringen

5. Garanti for monitering

6. Samarbejde

Disposition
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Dialog


 
Vigtigt for at interessenterne kan få ejerskab til det 
der skal ske


 

Kommunalpolitikerne skal hurtigt involveres i 
processen 


 

Der ligger en stor og vigtig opgave med 
borgerinddragelse


 

Der er behov for en kommunikationsplan

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Odense kommune ser med tilfredshed på oprettelsen af vand- og naturråd samt vand- og naturarbejdsgrupper – vejen til indflydelse tidligt i processen
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Metodefrihed for kommunerne


 

Vi ved, at der er mange veje til målopfyldelse og at 
målopfyldelsen skal ske på en omkostningseffektiv 
måde – et stort råderum skal bevares til handleplanen !


 

Kommunen har mange ønsker og krav til 
arealanvendelsen – derfor har vi brug for metodefrihed 
i valget af :

- værktøjer, regnemodeller og måden vi prioriterer        
arealanvendelse og miljøinvesteringer 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Vi ønsker et stort og interessant råderum og ønsker ikke en alt for deltajeret (og dermed bindende) vandplan med tilhørende indsatsprogram
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Det juridiske grundlag


 

Har vi den nødvendige lovgivning til at 
implementere tiltagene i handleplanen ?

- hjemmel til at indgå aftaler

- forkøbsret til jord

- ekspropriationsmulighed

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Med den nuværende kan aftaler med eksterne (læs: landbruget) kun indgås ad frivillighedens vej og det vil være meget tidskrævende at nå miljømålene alene ad den vej – simpelthen urealistisk
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Finansieringen


 

Odense Fjord–projektet koster 94 mill. Kr / år 

(fuld implementering i hele oplandet)

- hvor skal pengene komme fra ?


 

DUT-midler ?


 

Skattefinansiering ? / brugerfinansiering ?


 

Landdistriktsmidler ?


 

Midler fra EU´s landbrugsstøtte ?

- det er vigtigt, at finansieringen hurtigt kommer på plads !

Oplægsholder
Præsentationsnoter
De 94 mill. Kr stammer fra rapporten : ”økonomisk analyse af integreret indsatsprogram for Odense Fjord-oplandet: Resultatrapport”  , nov. 2006. Jeg sendte rapporten til dig som vedheftet fil den 3. maj 2007. – se evt. konklusionen side 38.
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Garanti for monitering


 

Tiltagene til handleplanen vil være varige 
investeringer i vandmiljø og natur


 

Der er behov for en konsekvent og langsigtet 
monitering af tiltagenes effekt


 

Effekten skal kunne dokumenteres og 
tiltagene skal kunne justeres på baggrund af   
monitering 
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Samarbejde om indsatsen


 

Samarbejde i hele oplandet er nødvendigt 
for, at vi kan bruge kræfterne optimalt – 
derfor er vand- og naturråd samt 
arbejdsgrupper det rigtige – de bør udrustes 
med et stærkt mandat !


 

I Odense vil vi kaste os ud i arbejdet med 
Idéfasen - vi forventer at få indflydelse og vi 
er parate til ejerskabet til handleplanen 
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Udløbet i Odense Fjord

Tak for Jeres opmærksomhed
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