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Til høringsparterne på vedlagte liste   
 Dato:  6. juli 2018 

   

  

 

Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til kommunale 
projekter vedrørende vandløbsrestaurering 
 
Fiskeristyrelsen sender hermed følgende udkast i høring:  

 Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende 

vandløbsrestaurering. 

 Vejledning til tilskud til kommunale projekter vedrørende 

vandløbsrestaurering 2. runde 2018. 

 

Bemærkninger til udkastet sendes til mail@fiskeristyrelsen.dk med kopi til 

ninfen@fiskeristyrelsen.dk og til chrchr@fiskeristyrelsen.dk senest torsdag d. 

26. juli 2018 med angivelse af j.nr. 18- 2500-000005. Spørgsmål til det faglige 

indhold af materialet bedes rettet til: Nina Astrid Fenger på 

ninfen@fiskeristyrelsen.dk. 

 

Høringssvar bliver offentliggjort på www.hoeringsportalen.dk efter høringsfristens 

udløb, for så vidt at disse ikke stammer fra ministerier eller myndigheder under 

ministerierne. Ved afgivelse af høringssvar samtykkes til offentliggørelse af 

høringssvaret, herunder afsenders navn og e-mailadresse. 

 
Baggrund 
Den primære årsag til ændringen af bekendtgørelsen er, at Fiskeristyrelsen har 

skiftet IT-system til behandling af ansøgningerne. Dette system giver ikke adgang 

til Miljø- og Fødevareministeriets Tast-selv-service. Der er derfor behov for at 

ændre den gældende bekendtgørelse. Der er ikke med ændringen tilsigtet 

substantielle ændringer. 

 

Om bekendtgørelsen  
Tilskud efter denne bekendtgørelse gives efter Hav- og 

Fiskeriudviklingsprogrammet 2014-2020. Vandløbsrestaureringsprojekter har til 

formål at forbedre levesteder for dyre- og planteliv i vandløb, herunder vandrende 

arters gydepladser og vandringsveje. Ordningen er en del af implementeringen af 

vandrammedirektivet og af 2. generations vandplanerne. 
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Der kan gives tilsagn om tilskud til forundersøgelser eller etablering af 

vandløbsrestaurering. 

 

Tilskud kan alene søges af kommuner. 

 

Tilskudsordningen administreres i et samarbejde mellem Fiskeristyrelsen og 

Miljøstyrelsen, hvor Fiskeristyrelsen står for administrationen af 

tilskudsordningen, medens Miljøstyrelsen prioriterer og indstiller projekterne efter 

bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 115 af 16. februar 2018 om kriterier for 

vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering. 

 

Foruden redaktionelle og organisatoriske ændringer foreslås følgende ændringer til 

bekendtgørelsen: 

 
§ 3, nr. 8 bortfalder. Som følge af en ændring af det administrative 
sagsbehandlingssystem har Fiskeristyrelsen ikke adgang til Miljø- og 
Fødevareministeriets Tast Selv-service. Da Tast-selv-service fremgår af den 
nugældende bekendtgørelse, skal bekendtgørelsen ændres på disse punkter.  
 
Det betyder, at man fra og med næste ansøgningsrunde ikke længere skal anmode 
om tilskud, ændringer og udbetaling via Tast selv-service, men sende ansøgningen 
med skema og bilag til Fiskeristyrelsen via e-mailen tilskud@fiskeristyrelsen.dk. 
Anmodning om ændring og udbetaling af eksisterende tilsagn skal som beskrevet i 
dertilhørende bekendtgørelse og vejledning fortsat ske via Tast selv-service.  
 
Ændring af § 4. Med samme begrundelse som ovenfor er der sket en ændring af § 
4, hvorefter al skriftlig kommunikation med Fiskeristyrelsen i forbindelse med 
tilskud efter bekendtgørelsen nu skal ske via e-mail. 
  
Det betyder, at ansøgninger om tilsagn om tilskud, projektændringer, 
projektoverdragelse og udbetalinger for nye projekter ikke længere kan ske via Tast-
selv-service. 

 
§ 6, stk. 3 bortfalder. Med udkastet bortfalder eksplicitte datoer for 

ansøgningsrunder fra bekendtgørelsen. Det forventes, at tilskudsordningen åbner 

to gange årligt i 2019 og 2020. 
 

§ 9, stk. 2 bortfalder. Det pågældende stykke fremgår allerede af 

bekendtgørelsens § 6, stk. 5. Derfor bliver gentagelsen slettet. 

 

Ændring af § 11, stk. 1, nr. 2. Med udkastet er der sket en præcisering af 

beregningen af, hvornår der er frist for projekters afslutning. 
 
Ændring af § 11, stk. 2. Med udkastet er der sket en omformulering af 

bestemmelsens stk. 2, således at der herefter er en generel forpligtelse for tilskud, 

at tilsagnshaver informerer om en eventuel offentlig medfinansiering af projektet. 

 
Ændring af § 13, stk. 4. I udkastet indsættes og præciseres det, at udgifter til løn 

til tilsagnshavers personale, der normalt er finansieret af offentlige myndigheder, 

ikke er tilskudsberettigede.  
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Ændring af § 14, stk. 1, nr. 2. Med udkastet præciseres det, at de ikke-

tilskudsberettigede udgifter ikke omfatter tilsagnshaver egne udgifter, hvortil der er 

modtaget tilskud. 

 
Ændring af § 27. Med udkastet tilføjes 11, stk. 1, nr. 4, da der også skal være en 
hjemmel til at kræve tilskuddet delvist tilbagebetalt, i det tilfælde, der konstateres 
manglende overholdelse af bestemmelsen. 

 
Forholdet til EU-lovgivningen  
Bekendtgørelsen implementerer en projekttilskudsordning under det danske Hav- 

og Fiskeriudviklingsprogram for 2014-2020. Bestemmelserne i denne 

bekendtgørelse går ikke videre end minimumskravene i EU lovgivningen, herunder 

hvad der er nødvendigt for at administrere EU lovgivningen. 

 
Ikrafttrædelsesdato 
Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft 30. august 2018.  

 
 
Med venlig hilsen 

 

Fiskeristyrelsen 

 

 

 

 

 

 

 


