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Til høringsparterne på vedlagte liste 

 

Sagsnr.: 16-8150-000017  

Dato: 19. januar 2017 

 

 

Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter 

vedrørende vandløbsrestaurering 

 

Hermed sender NaturErhvervstyrelsen følgende udkast i høring: 

 Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering 

 

Bemærkninger sendes til euogerhverv@naturerhverv.dk, senest den 13. februar 2017, med 

angivelse af j.nr. 16-8150-000017. 

 

Eventuelle spørgsmål til det faglige indhold af det fremsendte materiale bedes rettet til: 

 Louise Ilum Sørensen på LOIS@naturerhverv.dk eller tlf. 22 10 96 73. 

  

Eventuelle spørgsmål til det juridiske indhold af det fremsendte materiale bedes rettet til: 

 Maja Toftum Ussing på matoma@naturerhverv.dk eller tlf. 25 42 01 33. 

 

Høringssvar bliver offentliggjort på Høringsportalen på www.hoeringsportalen.dk efter 

høringsfristens udløb. Høringssvarnotatet vil være tilgængeligt efter bekendtgørelsen er 

bekendtgjort. 

 

Om ordningen  

Tilskud efter denne bekendtgørelse gives efter Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet 2014-20. 

Vandløbsrestaureringsprojekter har til formål at forbedre levesteder for dyre-og planteliv i vandløb, 

herunder vandrende arters gydepladser og vandringsveje. Ordningen er en del af implementering 

af vandrammedirektivet og 2. generationsvandplanerne. 

 

Formålet med bekendtgørelsen er at åbne begge ansøgningsrunder i 2017.  

 

Der kan gives tilsagn om tilskud til forundersøgelser eller etablering af vandløbsrestaurering. 

 

Der forventes til begge ansøgningsrunder i 2017 fastsat indikative rammer på samlet ca. 110 mio. 

kr. samt evt. opsparede midler til forundersøgelser og gennemførelser af vandløbsrestaurering. 

 

Tilskud kan alene søges af kommuner. 

 

Tilskudsordningen administreres i et samarbejde mellem NaturErhvervstyrelsen og 

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning. NaturErhvervstyrelsen står for 

administrationen af tilskudsordningen og Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning 
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prioriterer projekterne efter bekendtgørelse nr. 1023 af 29. juni 2016 om kriterier for 

vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering. 

 

Ændringer i forhold til sidste runde 

En bekendtgørelse for to ansøgningsrunder 

Tidligere har der være udstedt en bekendtgørelse for hver ansøgningsrunde på ordningen, men 

denne bekendtgørelse favner begge ansøgningsrunder for året 2017. 

 

Forholdet til EU-lovgivningen 

Med denne bekendtgørelse implementerer NaturErhvervstyrelsen en projekttilskudsordning under 

det danske Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet 2014-20. 

 

Mange af de bagvedliggende EU-retlige forpligtelser er bemyndigelsesbestemmelser, der giver 

medlemslandene mulighed for selv at fastsætte egnede processer til administration af 

tilskudsordningerne i overensstemmelse med de EU-retlige forpligtelser og inden for Hav- og 

Fiskeriudviklingsprogrammets rammer. 

 

Bestemmelserne i bekendtgørelsen går ikke videre end minimumskravene i EU-lovgivningen, 

herunder hvad der er nødvendigt for at administrere kravene i EU-lovgivningen. 

 

Ikrafttrædelsesdato  

Regeringen har med virkning fra 1. oktober 2015 besluttet, at alle nye love og bekendtgørelser 

som hovedregel skal træde i kraft enten 1. januar eller 1. juli, såfremt de har direkte konsekvenser 

for erhvervslivet. Alle undtagelser fra de to ikrafttrædelsesdatoer skal forelægges 

Økonomiudvalget. 

 

Bekendtgørelsen har ikke direkte konsekvenser for erhvervslivet, hvorfor bekendtgørelsen ikke er 

omfattet af reglen om de to årlige ikrafttrædelsesdatoer. Bekendtgørelsen er planlagt til at træde i 

kraft 2. marts 2017. 

 

De erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger af bekendtgørelsen er vedlagt. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

EU & Erhverv 

NaturErhvervstyrelsen 


