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Vand og Hav 

 12. april 2019 

 

   

   

  

 

Afgørelse om miljøvurdering  
 

Ændring af bilag 1, 2, 3 og 4 til bekendtgørelse nr. 1522 af 15. december 2017 om 

miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster i form af at ca. 780 

vandløbsstrækninger ikke skal være omfattet af et konkret miljømål, og derfor 

udtages fra bekendtgørelsen, og ændring af bilag 1, 2, 3 og 4 til bekendtgørelse nr. 

1521 af 15. december 2017 om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter i form 

af at fastlagte konkrete supplerende indsatser for ca. 70 vandløbsstrækninger 

udgår helt eller delvist af bekendtgørelsen. Bekendtgørelserne udgør den retligt 

bindende del af grundlaget for vandområdeplanerne 2015 – 2021 for Danmarks 4 

vandområdedistrikter.  

 

Ændringerne i bilagene til bekendtgørelserne vurderes ikke at være omfattet af 

kravet om miljøvurdering, jf. miljøvurderingslovens § 10.    

 

Vandområdeplanerne 2015-21  

Vandområdeplanerne for Danmarks 4 vandområdedistrikter: 

 

Vandområdeplan Sjælland  

 

Vandområdeplan Jylland og Fyn  

 

Vandområdeplan Bornholm  

 

Vandområdeplan International  

 

Planerne med tilhørende bekendtgørelser om miljømål og indsatsprogrammer blev 

vedtaget juli 2016. 

 

Udkast til planerne blev miljøvurderet i december 2014. Miljørapporterne og 

sammenfattende redegørelser kan ses her  

 

Som opfølgning på kommunernes og vandrådenes kvalitetssikring af grundlaget 

for vandområdeplanerne 2015 – 2021, som blev besluttet som en del af aftale om 

en Fødevare- og landsbrugspakke, skal der ske justering af en række konkrete 

miljømål og indsatser, hvilket kræver ændring i bilagene til bekendtgørelserne om 

miljømål og indsatser, som udgør det retligt bindende grundlag for 

vandområdeplanerne for Danmarks 4 vandområdedistrikter.  

http://www.mst.dk/vp2
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Ændringerne består af: 

 

1) Miljømål for 107 vandløbsstrækninger, der ved en fejl ikke har været optaget i 

bekendtgørelsen. Mål og vandløbstrækninger har imidlertid været korrekt vist på 

det vejledende MiljøGIS for vandområdeplaner, der har været en del af 

høringsgrundlaget for vandområdeplanerne og bekendtgørelserne om miljømål og 

indsatser. 

  

2) Ændringer som følge af vandrådenes arbejde i form af: 

 

a. Miljømål og tilhørende indsatser for ca. 780 vandløbsstrækninger udgår, 

herunder 4 vandløbsstrækninger som ikke har været optaget i 

bekendtgørelsen.  

 

b. Indsatser for vandløbsstrækninger, som udgår helt eller delvist for ca. ca. 

70 vandløbsstrækninger.  

 

Der henvises i øvrigt til høringsmaterialet til udkast til ændring af bekendtgørelse 

om miljømål og bekendtgørelse om indsatsprogrammer, som er i offentlig høring 

samtidig med udkast til denne afgørelse om miljøvurdering af ændringerne. 

 

Vurdering  

Miljø- og fødevareministeriet, kontoret Vand og Hav, træffer efter 

miljøvurderingslovens § 10 afgørelse om, hvorvidt ændring af bekendtgørelserne 

om miljømål og indsatsprogrammer skal miljøvurderes efter 

miljøvurderingsloven.      

 

Når vurderingen foretages, skal der tages hensyn til kriterierne i 

miljøvurderingslovens bilag 3, det vil sige planens karakteristika og kendetegn ved 

indvirkningen og det område, der kan blive berørt, jf. miljøvurderingslovens § 10, 

jf. § 8, stk. 2. 

 

De påtænkte ændringer medfører, at en række konkrete miljømål og indsatser er 

kvalitetssikret og nu justeres i overensstemmelse med det forudsatte i 

vandområdeplanerne og miljøvurderingerne af planerne. Ændringerne har ikke 

betydning for vurderingen af planernes miljøvirkninger, herunder 

habitatkonsekvensvurdering, ud over at ændringerne sikrer, at grundlaget 

afspejler det forudsatte formål med vandplanlægningen som omhandlet i de 

gældende vandområdeplaner med tilhørende bekendtgørelser og MiljøGIS og 

miljøvurderingerne heraf.                 

 

Ændringerne vedrører knap 1.000 km ud af ca. 18.900 km vandløbsstrækninger 

omfattet af vandområdeplanerne, og udgør samlet set mindre justeringer uden 

betydning for planerne og miljøvurderingen.  

 

Der til kommer, at den omstændighed, at en konkret vandløbstrækning nu er 

vurderet til ikke at udgøre et overfladevandområde – og derfor ikke længere vil 

være en del af den konkrete planlægning for overfladevandområder – ikke betyder, 

at strækningen helt udgår fra vandplanlægningen, der som udgangspunkt skal 
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beskytte og forbedre vandøkosystemernes tilstand, og hvad angår deres 

vandbehov, terrestriske vandøkosystemer og vådområder, som er direkte 

afhængige af vandøkosystemerne.        

 

Strækningerne, der udgår fra den konkrete planlægning, vil fortsat være beskyttet 

ved, at det er eventuelle tilknyttede vandforekomster med et konkret miljømål 

samt naturplanlægningens mål som rammesat ved habitatdirektivet, der vil være 

rammesættende for om de vandløbsstrækninger, som udgår, vil kunne påvirkes 

yderligere af menneskelig aktivitet.                

 

Ændringerne vurderes ikke at være omfattet af kravet om miljøvurdering, jf. 

miljøvurderingslovens § 10, jf. § 8, stk. 2, jf. bilag 3.    

 
Offentliggørelse  
 
Afgørelsen offentliggøres udelukkende digitalt på høringsportalen.  
 
Offentliggørelse sker april 2019. 
 
Klagevejledning  
 
Der kan klages over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår 
retlige spørgsmål, jf. miljøvurderingslovens § 50.  
 
Klage sker via Klageportalen på www.nmkn.dk. Klagen sendes via Klageportalen til 
den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er 
tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.  
 
Gebyr 
Klage koster et gebyr på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder og 
organisationer.   
 
Nærmere information om gebyrordningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets 
hjemmeside (http://nmkn.dk/klage/).  

 

Bilag 

Miljøvurderingslovens § 8, § 10 og bilag 3.   

 

 

Med venlig hilsen 

 

Peter Østergård Have 

Kontorchef 

http://www.nmkn.dk/
http://nmkn.dk/klage/

