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Kommissorium for koordinationsforum i Vesthimmerlands Kommune
Baggrund
Med udgangspunkt i Vandforsyningslovens § 12 er Vesthimmerlands Kommunes koordinationsforum etableret
for at bistå kommunen ved udarbejdelse af indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse.
Vesthimmerlands Kommune skal for hvert af de indsatsområder, som Miljø- og Fødevareministeren udpeger i
henhold til Vandforsyningsloven, vedtage en indsatsplan. Indsatsplanen skal indeholde en detaljeret opgørelse
over behovet for beskyttelse af vandressourcen, foranstaltninger der skal gennemføres for at beskytte
vandressourcen, tidsplan for gennemførsel samt retningslinjer for de tilladelser og andre afgørelse, der kan
meddeles, som har betydning for beskyttelsen af vandressourcen.
Koordinationsforummet skal fungere som hørings- og sparingspartner, der skal gøre det muligt at udarbejde og
gennemføre en indsatsplan, så der opnås den bedst mulige beskyttelse af grundvandet i et positivt samspil med
de berørte interessenter og parter på området. Koordinationsforummet har ingen beslutningskompetence.
I henhold til bekendtgørelse om indsatsplaner skal koordinationsforummet forelægges forslag til indsatsplan til
drøftelse inden høring og offentliggøres. Efter høring skal koordinationsforummet orienteres om det reviderede
forslag til indsatsplan inden den endelige politiske behandling og vedtagelse.
Sammensætning
Jf. Vandforsyningsloven skal koordinationsforummet bestå af repræsentanter for vandforsyningerne i
kommunen, andre berørte myndigheder, jordbruget, industrien og eventuelle andre relevante parter i
kommunen. Såfremt en indsatsplan udarbejdes i samarbejde med andre kommunalbestyrelser, skal
koordinationsforummet omfatte de involverede kommunalbestyrelser.
Koordinationsforummet medlemmer udpeges således:















2 medlemmer udpeges af Teknik- og Miljøudvalget i Vesthimmerlands Kommune
2 medlemmer udpeges af vandforsyningerne i Vesthimmerlands Kommune
1 medlem udpeges af ArgiNord
1 medlem udpeges af NF-plus, Nordjyske familielandbrug
1 medlem udpeges af Dansk Industri
1 medlem udpeges af Danmarks Naturfredningsforening
1 medlem udpeges af Naturstyrelsen Himmerland
1 medlem udpeges af Miljøstyrelsen, grundvandskortlægning
1 medlem udpeges af Styrelsen for patientsikkerhed
1 medlem udpeges af Region Nordjylland, jordforurening
1 medlem udpeges af Viborg Kommune
1 medlem udpeges af Aalborg Kommune
1 medlem udpeges af Rebild Kommune
1 medlem udpeges af Mariagerfjord Kommune

De ovennævnte organisationer kan vælge at afstå fra deltagelse eller lade sig repræsentere af en
stedfortræder.

Vesthimmerlands Kommune ▪ Vestre Boulevard 7 ▪ 9600 Aars ▪ Tel. 99 66 70 00 ▪ www.vesthimmerland.dk

Herudover stiller Vesthimmerlands Kommune med personer fra Teknik- og Økonomiforvaltningen, som også
varetager sekretariatsfunktionen for koordinationsforummet.
Mødehyppighed
Koordinationsforummet afholder møder efter behov. Det antages, at der afholdes 6-8 møder, herunder et
opstartsmøde og et møde hvor udkast til indsatsplan fremlægges. Møderne forventes at blive afholdt i
administrationsbygningen Farsø.
Arbejdet med udarbejdelsen af indsatsplanerne forventes at løbe i perioden 2020 til 2023.
Dagsorden og referat
Forvaltningen udsender dagsorden for møderne i koordinationsforummet 14 dage før mødets afholdelse.
Yderligere dagsordenspunkter skal være Vesthimmerlands Kommune i hænde senest 8 dage inden mødet
afholdes.
Dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Godkendelse af dagsorden
Opfølgning på forrige møde, herunder godkendelse af referat.
Orientering om igangværende arbejde
Diskussion af indkomne forslag, herunder indsatsplaner
Eventuelt
Næste møde

Efter hvert møde udarbejder forvaltningen et referat fra mødet, der udsendes til forummets medlemmer senest 1
måned efter mødets afholdelse.
Offentligheden
Møderne i koordinationsforummet er ikke offentlige tilgængelige.
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