
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gudenåkomiteens høringssvar til udkast til vandområdeplan 2015-2021 med  

tilhørende bekendtgørelser 

 

Naturstyrelsen har sendt udkast til statslige vandområdeplaner 2015-2021 med 

tilhørende bekendtgørelser og miljøvurderinger i 6 måneders offentlig høring frem 

til 23. juni 2015. 

 

Som vandoplandsstyregruppe for kommunerne i oplandet til Randers Fjord har 

Gudenåkomiteen besluttet at bidrage med et høringssvar. Den 8. maj 2015 har 

Gudenåkomiteen behandlet høringsmaterialet. Gudenåkomiteen vedtog 

vedhæftede høringssvar.  

 

I Gudenåkomiteens høringssvar er der lagt vægt på væsentlige og generelle 

emner. Bemærkninger til enkeltindsatser og konkrete forhold, der har betydning for 

den enkelte kommune, er behandlet i de enkelte kommuners høringssvar. 

 

Efter Gudenåkomiteens vedtagelse af høringssvaret den 8. maj 2015 er 

høringssvaret sendt til de enkelte kommuner i oplandet til Randers Fjord til politisk 

behandling. Det er ikke alle kommuner i oplandet, der har behandlet høringssvaret. 

Ud af de 13 kommuner i oplandet har 7 kommuner godkendt høringssvaret. Status 

for politisk behandling i de enkelte kommuner i oplandet fremgår af nedenstående 

oversigt.  

 

Kommune Beslutning Dato for 
Beslutning 

Evt. bemærkning 

Randers Byrådet tiltræder: 
 

 Gudenåkomiteens høringssvar 

8. juni 2015  
 
 
 

Favrskov  Resultatet af den foreløbige politiske 
behandling i Teknik-og Miljøudvalget 
4. juni 2015 samt Økonomiudvalget 
16. juni 2015 er, at høringssvaret 
indstilles godkendt i Byrådet den 24. 
juni 2015 

 

24. juni 2015 Godkendelsen af 

høringssvaret er med 

forbehold for endelig 

godkendelse i Byrådet den 

24. juni 2015 

 

 

 

Sekretariat v/ Viborg Kommune 

Prinsens Alle 5 

8800 Viborg 

 

 

 

 

Dato: 23-06-2015 

 

Sagsnr.: 13/100514 

Sagsbehandler: vpaa5 

 

 

 

Sendt som e-mail til nst@nst.dk 

 

Naturstyrelsen 

Haraldsgade 53 
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Viborg  Ingen beslutning  I Økonomiudvalget den 10. 
juni 2015 blev behandling 
af høringssvaret udsat indtil 
videre. Høringssvaret kan 
dermed ikke færdig-
behandles inden fristen for 
indsendelse af høringssvar. 
 

Silkeborg Byrådet tiltræder: 
 

 at godkende Gudenåkomiteens 
høringssvar i sin helhed 

22. juni 2015  

Skanderborg  Ingen beslutning  Det har ikke tidsmæssigt 

været muligt at få 

Gudenåkomiteens 

høringssvar til 

vandområdeplan 2015-

2021 politisk behandlet i 

Skanderborg Kommune. 

Høringssvaret vil senere 

blive forelagt som en 

orienteringssag. 
 

Horsens Teknik- og Miljøudvalget beslutter:  
 

 at godkende Gudenåkomiteens 
høringssvar 

 Det præciseres at der ikke er taget 
stilling til Vestbirk Kraftværk 
 

9. juni 2015 Beslutningskompetencen 
ligger hos Teknik- og 
Miljøudvalget 

Hedensted Udvalget for Teknik beslutter på vegne af 

Byrådet: 

 

 at tilslutte sig Gudenåkomiteens 
forslag til høringssvar 

2. juni 2015 Beslutningskompetencen 
ligger hos Udvalget for 
Teknik 

Vejle Byrådet godkender at: 
 

 Vejle Kommune bakker op om 
Gudenåkomiteens høringssvar til 
statens udkast til vandområdeplan 

 t  
 

17. juni 2015  

Norddjurs  Ingen beslutning  Gudenåkomiteens 
høringssvar er ikke politisk 
behandlet 

Syddjurs  Ingen beslutning  Gudenåkomiteens 
høringssvar er ikke politisk 
behandlet 

Aarhus Byrådet vedtager: 
 

 at tilslutte sig Gudenåkomiteens 
fælles høringssvar til de statens 
vandområdeplaner 2015-2021, ekskl. 
punkt 4.1 vedr. Tangeværket. 

3. og 4. juni 2015 Aarhus Byråd har af 
tidsmæssige årsager ikke 
kunnet behandle 
høringssvarets 
punkt 4.1 vedrørende 
Gudenåen og 
Tangeværket, da 
Gudenåkomiteens tekst 
vedrørende punktet ikke 



var færdigt ved byrådets 
behandling af det samlede 
høringssvar 

Odder  Ingen beslutning  Gudenåkomiteens 
høringssvar er ikke politisk 
behandlet 

Ikast-Brande  Ingen beslutning  Gudenåkomiteens 
høringssvar er ikke politisk 
behandlet 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Flemming Lund 

Formand for Gudenåkomiteen   

  

 

 

 

 


