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Notat om høring af udkast til bekendtgørelse om ændring af bilag 2 til 
bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, 
kystvande og grundvand  
 

 

 
Udkast til bekendtgørelse om ændring af bilag 2 til bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål for 

vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand har været i offentlig høring i perioden 21. 

november – 19. december 2017. Ændringerne, som vedrørte en opdatering af miljøkvalitetskrav for 

arsen, bly og cadmium, vil blive indarbejdet i en ny hovedbekendtgørelse, som vil erstatte den 

gældende bekendtgørelse nr. 439 af 19. maj 2016.  

 

Miljøstyrelsen havde ved høringsfristens udløb modtaget to høringssvar, blandt hvilke ét indeholdt 

bemærkninger. Synspunkterne i sidstnævnte er gengivet nedenfor sammen med Miljøstyrelsens 

bemærkninger hertil. 

 

Danmarks Naturfredningsforenings høringssvar 

 

Danmarks Naturfredningsforening bemærker, at der er sket en nyvurdering af miljøkvalitetskravene 

baseret på et større og bedre datagrundlag, end der tidligere var til stede, og at der derfor kan 

anvendes lavere sikkerhedsfaktorer ved fastsættelse af kravene. Foreningen bemærker, at det er helt 

efter reglerne og fremgangsmåden, når et bedre datagrundlag fører til ændrede effektniveauer og 

lavere sikkerhedsfaktorer. 

 

Danmarks Naturfredningsforening bemærker endvidere, at forskellene mellem de nye miljøkvalitets-

krav og de hidtidige krav demonstrerer, at der med sikkerhedsfaktorerne har været sikkerhed for, at 

der ikke tidligere blev fastsat for lempelige værdier ud fra det ringere datagrundlag i forhold til værdier 

baseret på det bedre datagrundlag. Foreningen bemærker, at fremgangsmåden har været et incitament 

for dem, som er ansvarlige for udledninger, til at tilvejebringe yderligere data med henblik på fast-

sættelse af mere velfunderede miljøkvalitetskrav. Foreningen tilføjer, at nye data imidlertid ikke altid 

vil føre til mindre strenge krav, selv om det er tilfældet for de tre aktuelle stoffer.  

 

Miljøstyrelsens bemærkninger 

 

Miljøstyrelsen noterer sig Danmarks Naturfredningsforenings synspunkter. Styrelsen kan bekræfte, at 

de nye miljøkvalitetskrav er fastsat under anvendelse af lavere sikkerhedsfaktorer i overensstemmelse 

med gældende regler, og at nye data ikke altid vil føre til mindre strenge krav. 

 

 


