Tidsplan for indsatsplan for grundvandsbeskyttelse og miljøvurdering/screening
Planens titel

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Dato

17. marts 2020, version 2

Planlægger

2020
1.
kvt.
Miljøstyrelsen afslutter grundvandskortlægning for
Vesthimmerland
Indledende arbejde
Fastlæggelse af rammer (strategi og beskyttelsesniveau)
Udkast til foranstaltninger delområde #1 (sydlige del af
kommunen)
Afklaring af om der skal laves en samlet plan eller den skal
vedtages løbene
Udkast til foranstaltninger delområde #2
Miljøstyrelsens udpegninger bliver bekendtgjort
Udkast til foranstaltninger delområde #3
Udkast til foranstaltninger delområde #4
Screening i forhold til miljøvurdering eller fuld miljøvurdering
Deadline for endeligt udkast til indsatsplan
Intern høring (2 uger)
Politisk behandling af forslag
Evt. tilretning efter politisk behandling
Offentlig høring (12 uger)
Bearbejdning efter høring
Revideret forslag forelægges koordinationsforum
Politisk behandling af endelig plan (vedtagelse)
Underretning af berørte parter

2.
kvt.

3.
kvt.

ARNI

2021
4.
kvt.

1.
kvt.

2.
kvt.

3.
kvt.

2022
4.
kvt.

1.
kvt.

2.
kvt.

3.
kvt.

2023
4.
kvt.

1.
kvt.

TIDSPLAN
Indledende arbejde

Nov-2019-mar-2020

Fastlæggelse af rammer (strategi og beskyttelsesniveau)

Mar-juni-2020

Udkast til foranstaltninger delområder #1

Apr-sep-2020

-

Beskrivelse af grundvandsressourcen

-

Beskrivelse af arealanvendelsen

-

Beskrivelse af de enkelte vandværker

-

Redegør for behovet for beskyttelse

-

Præsentation og diskussion med intern arbejdsgruppe

-

Forslag til målrettet beskyttelse evt. økonomisk overslag

-

Identifikation af berørte parter

-

Dialog med vandværker

-

Dialog med berørte parter

-

Dialog med koordinationsforum

-

Fastlæggelse af målrettede indsatser

-

Tidsplan for gennemførsel

-

Evaluering af fremgangsmåde i delområde #1

BEMÆRKNINGER

Delområde #1
To områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD-områder)
og 8 kildepladser til almene vandværker i den sydlige del af
kommunen.

Udpegningerne i dette område blev fastlagt af Miljøstyrelsen i
2014.

Beslut om der skal vedtages en rammeindsatsplan og
foranstaltninger i delområderne løbene eller om det skal være en
samlet plan.

Aug-2020

Tidsplanen er lavet efter, at der vedtages en samlet plan.
Besluttes det at vedtage rammerne og indsatser i
delområde #1 særskilt vil høring og politisk behandling
løbe sideløbende med, at indsatserne for de øvrige
delområder udarbejdes.

Udkast til foranstaltninger delområder #2

Okt-2020-feb-2021

Delområde #2

Miljøstyrelsens udpegninger bliver bekendtgjort

1. jan 2021

Udkast til foranstaltninger delområder #3

Mar-juli-2021

Delområde #3

Udkast til foranstaltninger delområder #4

Aug-dec-2021

Delområde #4

2

Evt. Miljøvurdering

Sep-2021-nov-2021

Indledende arbejde
-

Afgrænsning af miljørapport

-

Fastlæggelse af berørte myndigheder

Evt. Miljøvurdering

Når indholdet af indsatsplanen er fastlagt kan det klarlægges om
der er behov for at lave en miljøvurdering.
Der skal laves miljøvurdering, hvis:


Planforslaget sætter bindende rammer for fremtidige
anlægsarbejder opført på bilag 1 eller bilag 2 i lov om
miljøvurdering1, jf. § 8, stk. 1



Planforslaget medfører krav om vurdering af virkning på
et internationalt naturbeskyttelsesområde

Dec-2021

Jf. loven fastsætter myndigheden en rimelig tidsfrist for høringen

Dec-2021

Miljøscreening udføres kun hvis der ikke laves miljøvurdering.

Udkast til foranstaltninger i indsatsplan

1. jan 2022

Jf. loven skal der være et udkast til foranstaltninger senest ét år
efter udpegningerne fra MST er bekendtgjort

Deadline for endeligt udkast til indsatsplan

Jan-2022

Evt. Miljøvurdering

Jan-2022-feb-2022

Afgrænsning af miljørapport – høring af berørte myndigheder (4 uger)
Miljøscreening
Indledende arbejde
-

Screeningsskema

-

Fastlæggelse af berørte myndigheder

-

OBS – er det nok tid??

Udarbejdelse af miljørapport

Intern høring (14 dage)
-

Udkast til indsatsplan

-

Indledende miljøscreening

Feb-2022

Forslag til indsatsplan forelægges for koordinationsforummet

Mar-2022

Deadline til dagsorden til TMU

Mar-2022

Politisk behandling af forslag TMU

Apr-2022

Evt. tilretning efter politisk behandling

Maj-2022

OBS – er det nok tid??

Offentlig høring (12 uger)

Jun-aug-2022

Miljøscreening eller miljørapport skal jf. loven følge høringen af
planen.

-

Af indsatsplan

-

Indledende screening eller miljørapport

Jf. loven skal koordinationsforummet forelægges forslag til
indsatsplan inden høring og offentliggørelse.

Jf. loven skal indsatsplanen i høring i 12 uger.
3

Bearbejdning efter høring

Sep-okt-2022

Træf afgørelse i forhold til miljøscreening eller udarbejde sammenfattende
redegørelse i forhold til miljørapport

Sep-okt-2022

Revideret forsalg til indsatsplan forelægges koordinationsforummet

Nov-2022

Deadline til dagsorden TMU

Nov-2022

Politisk behandling af endelig plan TMU, ØK, BY

Dec-2022

Underretning af berørte parter

Jan-2023

Jf. loven skal koordinationsforummet forelægges revideret
forslag til orientering inden vedtagelse.

Jf. loven skal planen være vedtaget senest to år efter
udpegningerne fra MST er bekendtgjort, altså inden 1. jan 2023

4

