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Sammenfattende redegørelse om miljøvurdering af 
tilskudsordningen for nationalt tilskud til kommunale 
projekter vedrørende vandløbsrestaurering 
 

 

Miljøstyrelsen har på baggrund af miljøvurderingslovens § 8, stk. 1, nr. 1 gennemført en miljøvurdering af 

bekendtgørelse om nationalt tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering.   

 
Der er udarbejdet en miljørapport, som vurderer bekendtgørelsens sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet. 
Udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering har 
været i offentlig høring i perioden 23. februar til 25. marts 2021. Miljørapporten har været i høring i perioden 8. 
marts til 8 april 2021. Desuden har vejledning til ordningen været i høring i perioden 24. februar til 24 marts 
2021.   
 
I henhold til miljøvurderingslovens § 13 skal myndigheder ved den endelige godkendelse eller vedtagelse af planer 
eller programmer inddrage miljørapporten, som er udarbejdet efter § 12. Endvidere skal myndigheden efter 
miljøvurderingslovens § 13, stk. 2 udarbejde en sammenfattende redegørelse for:  
 
1) hvordan miljøhensyn er integreret i planen eller programmet,  
2) hvordan miljørapporten og de udtalelser, der er indkommet i offentlighedsfasen, er taget i betragtning,  
3) hvorfor den godkendte eller vedtagne plan eller det godkendte eller vedtagne program er valgt på baggrund af 
de rimelige alternativer, der har været behandlet, og  
4) hvordan myndigheden vil overvåge de væsentlige indvirkninger på miljøet af planen eller programmet.  
 
De fire punkter behandles i det nedenstående.  
 
 
Integration af miljøhensyn i bekendtgørelsen og miljørapportens indflydelse på den endelige 
udformning af bekendtgørelsen  
Dette afsnit redegør for, hvordan miljøhensyn er integreret i bekendtgørelsen, og hvordan miljørapporten er taget 
i betragtning, jf. § 13, stk. 2, nr. 1.  
 
Det er Miljøstyrelsens vurdering, at udarbejdelse af miljørapporten i forbindelse med udarbejdelsen af 
bekendtgørelsesudkastet har medvirket til, at relevante miljømæssige problemstillinger er blevet afklaret i løbet af 
processen. Generelt vurderes, at bekendtgørelsens indvirkninger på miljøet hovedsageligt kan forventes at være 
neutrale til positive. De konkrete påvirkninger af miljøet vil dog afhænge af indholdet i de enkelte projekter og 
omfanget heraf.  
 
Miljøhensyn integreres ved en række specifikke faglige krav i forbindelse med realisering af ordningens 11 
virkemidler jf. bekendtgørelsens § 13, stk. 1. Eksempelvis skal det for virkemidlet etablering af 
okkerrensningsanlæg sikres, at anlægget dimensioneres, så opholdstiden er mindst 10 timer ved 
middelvandføring. Der er fastsat faglige krav for samtlige virkemidler. Ansøger gennemfører desuden typisk en 
teknisk forundersøgelse, før der ansøges om realisering. Forundersøgelsen afdækker blandt andet, hvorvidt en 
realisering kan gennemføres inden for de faglige krav til virkemidlet, samt redegør for den forventede indvirkning 
af projektet på flora og fauna, samt den økologiske tilstand i det pågældende vandområde. Hvis projektet ligger 
inden for eller påvirker ind i et Natura 2000-område, vurderes det i forundersøgelsen, hvordan 
udpegningsgrundlaget i det pågældende Natura 2000-område påvirkes. Der er i bekendtgørelsen desuden 
indarbejdet krav om, at de nødvendige tilladelser senest på udbetalingstidspunktet sendes til Miljøstyrelsen, 
således at hensyn i de relevante lovgivninger dokumenteres.   
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Offentlighedsfase 
Dette afsnit redegør for, hvordan redegørelsen og miljørapporten, samt indkomne høringssvar i forbindelse med 
offentlighedsfasen er taget i betragtning, jf. § 13, stk. 2, nr. 2.  
 
Miljøstyrelsen har modtaget et enkelt høringssvar til miljørapporten fra Fiskeristyrelsen. Fiskeristyrelsen oplyser, 
at de ikke har bemærkninger til miljøvurderingen.  
 
Miljøministeriet og Miljøstyrelsen har desuden gennemført offentlig høring af bekendtgørelse og vejledning for 
tilskudsordningen for nationalt tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering. Der er 
udarbejdet særskilte høringsnotater for bekendtgørelsen og vejledningen.  
 
 
Alternativer  
0-alternativet er i denne sammenhæng fastlagt som den udvikling, der kan forventes, hvis den planlagte ordning 
for tilskud til vandløbsrestaurering ikke implementeres. 0-alternativet udgør sammenligningsgrundlaget for 
miljøvurderingen. Den foreslåede ordning holdes således op mod den nuværende miljøstatus i beskrivelsen af de 
forventede ændringer i miljøtilstanden. Der er behov for forbedring af den økologiske tilstand i de vandløb, som 
kan opnå tilskud via tilskudsordningen. Etableres tilskudsordningen ikke, vil en række vandområder i ikke-
målopfyldte vandløb fortsat ikke opnå målopfyldelse. Tilskudsordningen er således en forudsætning for, at 
Danmark kan leve op til sine internationale forpligtelser på vandløbsområdet jf. vandrammedirektivet.   
 
 
Overvågning 
Det forventes, at planens effekter overvåges gennem Det Nationale Overvågningsprogram for Vandmiljø og Natur 
(NOVANA), hvor vandmiljøets og naturens tilstand overvåges. På denne baggrund er vurderingen, at 
overvågningen af tilskudsordningens påvirkninger af miljøet kan foretages gennem eksisterende 
overvågningsaktiviteter. 
 
 

 


