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Kommissorium for dialogforum for vandløb i Fredensborg Kommune
1. Baggrund for dialogforum
Implementering af de statslige vandplaner, regulativrevision samt klimatilpasning
er blot nogle af de tiltag, der forsat fremadrettet får betydning for såvel de
afvandingsmæssige forhold, som for miljøet i og ved vandløbene i Fredensborg
Kommune.
Fredensborg Kommune ønsker at styrke dialogen med interessenterne
på vandløbsområdet for derved at sikre et forbedret erfaringsgrundlag,
til brug for vigtige beslutninger på vandløbsområdet.
På denne baggrund blev der i 2012 nedsat et dialogforum om Vandløb.
2. Formål
Styrke dialogen mellem interessenterne på vandløbsområdet og kommunen som
vandløbsmyndighed.
3. Opgaver
 Vedligeholdelse af de offentlige vandløb i kommunen.


Fredensborg Kommune er i gang med at revidere regulativerne for de
offentlige vandløb. Herved tilvejebringes et opdateret og ensartet
administrationsgrundlag. Udkast til disse referater vil blive sendt i
forhøring i Dialogforum om Vandløb, inden de sendes i offentlig høring.



De statslige vandplaner har fastsat en række krav om indsatser i de
offentlige vandløb i Fredensborg Kommune. Indfrielse af vandplanernes
krav vil være et vigtigt emne for møderne.



Orienteret om nye tiltag på vandløbsområdet – eksempelvis nye regler og
statslige udmeldinger.

Det tilstræbes, at der på møderne ikke drøftes enkeltsager.
4. Organisering og medlemmer
De deltagende organisationer udpeger egne medlemmer af Dialogforum
såleledes at Dialogforum består af:
 1 medlem fra Dansk Ornitologisk Forening
 1 medlem fra Danmarks Naturfredningsforening
 1 medlem fra Danmarks Sportsfiskerforbund
 2 medlem fra Fredensborg Vandløbslav
Fredensborg Kommune er repræsenteret med 2 faste deltagere. Der kan
herudover indkaldes ressourcepersoner til enkelte møder.
Det forventes, at de enkelte repræsentanter videreformidler information
fra møderne til deres foreninger eller organisationer.
Fredensborg Kommune varetager formandskabet og sekretariatsfunktionen.
5. Tidsramme
Der afholdes i udgangspunktet 2 møder årligt i henholdsvis forår og
efterår. Der kan afholdes ekstramøde ved ekstraordinært behov.
Rådhuset

•

Egevangen 3 B

•

DK-2980 Kokkedal

•

Telefon 72 56 50 00

•

fredensborg@fredensborg.dk

•

www.fredensborg.dk

6. Forrentningsgang
Møderne har typisk en varighed af 1½-2 timer.
Forslag til dagsorden udarbejdes af Fredensborg Kommune baseret på input fra
gruppens medlemmer.
Målet er, at emnerne på Dialogforum afspejler ønskerne fra mødets deltagere,
men at Fredensborg Kommune sikrer, at alle væsentlige emner i relation til
Dialogforums opgaveområde bliver behandlet.
Sekretæren udsender dagsorden og andet materiale senest en uge før møderne.
Efter hvert møde udarbejder sekretæren et referat, der godkendes baseret på
skriftlig kommentering og lægges på Fredensborg Kommunes hjemmeside.
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