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Forord 

Denne introduktion til den danske vandlovgivning er skrevet til brug for de miljøretlige kurser på Det 

Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet. Formålet er at give de studerende et 

overblik over de retlige rammer for vandforvaltningen og beskyttelsen af vandressourcerne i Dan-

mark. Undervisningsnoten fokuserer på at skabe overblik over reguleringen og går ikke i detaljen 

med den praksis, der er knyttet til lovgivningens enkelte bestemmelser. For en mere detaljeret frem-

stilling af f.eks. vandløbslovens regler kan henvises til kapitel 5 i E.M. Basse (red.) Miljøretten 3, 

2006, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, som også en del af undervisningsnoten bygger på. For 

så vidt angår praksis kan også henvises til Miljø- og Fødevareklagenævns afgørelsessamling på 

mfkn.naevneneshus.dk, samt til afgørelsessamlingen Miljøretlige Afgørelser og Domme (MAD) der 

udgives af Karnov Group. 

Undervisningsnoten opdateres jævnligt. Hvis du sidder med et ældre eksemplar, så kontakt os for 

at høre, om der er en nyere version på trapperne eller allerede tilgængelig. Kommentarer og forslag 

til tilføjelser og rettelser modtages i øvrigt gerne. 

 

December 2021 

Lasse Baaner og Helle Tegner Anker 

Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi 

Københavns Universitet 
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1 Hovedlovene på 
vandområdet  

1.1 Først et overblik 

Vand er vigtigt – som ressource, habitat og recipient. Dets 

kredsløb og kvalitet påvirkes af mange forskellige aktivite-

ter, og derfor der også meget af vores lovgivning, der har 

betydning for vandforvaltningen. 

Vandforvaltningen sker inden for rammerne af nogle ho-

vedlove: Vandplanloven, miljøbeskyttelsesloven og vand-

forsyningsloven, naturbeskyttelsesloven, vandløbsloven 

planloven, kystbeskyttelsesloven, og oversvømmelseslo-

ven. Hertil kommer vedrørende landbrugets forureningsfor-

hold gødskningsloven og husdyrbrugloven samt EU’s land-

brugsstøtteordninger der indgår i et samspil med den øv-

rige landbrugsrelaterede arealregulering.  

Vandplanloven sætter rammerne for den nationale vand-

planlægning med sigte på opfyldelse af miljømålene for 

vand og beskyttelsen af vandressourcerne. 

Miljøbeskyttelsesloven, jordforureningsloven og vandforsy-

ningsloven regulerer forhold vedrørende beskyttelse og be-

nyttelse af jord, grundvand, overfladevand og drikkevand. 

Miljøbeskyttelsesloven skal primært forebygge forurening 

af jord og grundvand, mens jordforureningsloven indehol-

der krav om kortlægning af forurenet jord og om oprydning 

eller andre afhjælpende foranstaltninger. Vandforsynings-

loven indeholder bl.a. regler om beskyttelse af drikke-

vandsressourcer og om indvinding af grundvand og over-

fladevand. 

Naturbeskyttelsesloven har primært et naturbeskyttende 

sigte, mens vandløbsloven først og fremmest skal sikre af-

ledning af vand – både fra dyrkningsjord og byområder – 

bl.a. gennem regler om vedligeholdelse af vandløbenes af-

ledningsevne. Vandløbsloven har derfor også stor betyd-

ning i forhold til klimatilpasning. 

Den fysiske planlægning har også betydning for vandfor-

valtningen. Det gælder ikke mindst klimatilpasningsplaner, 

der er udarbejdet som en del af kommuneplanerne. Dette 

må ses i sammenhæng med planlovens krav til udpegning 

af oversvømmelses- og erosionstruede områder i kommu-

neplanerne og med de risikostyringsplaner, der udarbejdes 

i henhold til oversvømmelsesloven. Beskyttelse mod ero-

sion og oversvømmelse fra havet reguleres i øvrigt som ud-

gangspunkt efter kystbeskyttelsesloven. 

Landbrugets brug af gødning er reguleret gennem gene-

relle regler i navnlig gødningsanvendelsesloven og tilhø-

rende bekendtgørelser. Endvidere har EU’s landbrugsstøt-

teordninger stor betydning for landbrugets påvirkning af 

vandmiljøet. Det er dels reglerne om grundbetaling og grøn 

støtte, dels særlige tilskudsordninger for mindre miljøbela-

stende driftsformer, vådområdeprojekter og naturpleje. 

Endelig fastsætter miljøvurderingsloven regler for miljøvur-

dering af visse planer og programmer (SMV) og af konkrete 

projekter (VVM) inden for bl.a. vandområdet.  

Hovedlovene er, selvom de er selvstændige miljølove, i vidt 

omfang indbyrdes sammenknyttede. Det beror bl.a. på de 

lovbundne planers koordinerende og integrerende funktio-

ner, men også på specifikke bestemmelser i de enkelte re-

gelsæt, der knytter både regelsættene og vandforvaltnin-

gen sammen. 

Reguleringen er fyldt med undtagelser og afvigelser fra det 

store billede, men når man skærer tingene ud i nogle meget 

firkantede blokke, kan det illustreres som i figur 1.
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Figur 1. Oversigt over lovgivningen 

 

1.2 De enkelte love 

1.2.1 Vandplanloven  

Vanplanloven er vandmiljøets planlov. Den gennemfører 

væsentlige dele af vandrammedirektivet og sætter derved 

den overordnede ramme for vandforvaltningen i Danmark.  

Vandplanloven med tilhørende bekendtgørelser fastsætter 

dels processen for den nationale vandplanlægning, dels de 

regler, som myndighederne skal leve op til, når de vurderer 

vandforekomsternes tilstand og fastsætter konkrete miljø-

mål for de enkelte forekomster. Vandplanloven kræver, at 

indsatsprogrammerne efter loven skal bringe vandfore-

komsterne i mindst god tilstand, og bekendtgørelse 

1625/2017 om fastlæggelse af miljømål udstedt i medfør af 

loven fastlægger nærmere, hvad der forstås ved god til-

stand for de enkelte områdetyper (søer, vandløb, kyst-

vande og grundvand). 

Vandplanloven indeholder endvidere regler om kommu-

nale vandråd, der skal sikre inddragelse af lokal viden og 

interessenter, når der prioriteres mellem forskellige foran-

staltninger. 

Før 2014 var det miljømålsloven, der gennemførte vand-

rammedirektivets bestemmelser, og med vandplanloven fik 

vandområdeplaner og indsatsprogrammer en anden retlig 

form. Hvor første generation af vandplaner udarbejdet efter 

miljømålslovens bestemmelser var retligt bindende for 

myndighederne efter miljømålslovens § 3, er anden gene-

ration, der kaldes vandområdeplaner og er udarbejdet efter 

vandplanlovens bestemmelser, rene informationsdoku-

menter. De retligt styrende indsatsprogrammer og miljø-

mål, der i første generation var indarbejdet i vandplanerne, 

bliver nu fastsat i bekendtgørelser i medfør af vandplanlo-

ven. Vandområdeplanerne skal i dag alene give et samlet 

overblik over de vandforvaltningsmæssige udfordringer, 

retlige bindinger og nationalpolitiske målsætninger og prio-

riteringer på vandområdet. 

1.2.2 Miljøbeskyttelsesloven 

Miljøbeskyttelsesloven regulerer forureningsforhold, her-

under forurening af vandmiljøet.  

Det er lovens kap. 3 og 4, og de regler, som ministeren har 

fastsat i henhold hertil, der regulerer alle former for direkte 

udledninger til vandmiljøet, herunder udledninger fra kloak-

systemer og spildevandanlæg. Reguleringen bygger på et 

krav om konkret tilladelse til sådan udledning. Regulerin-

gen er altså først og fremmest baseret på forvaltningsakter 

– tilladelser og påbud – men miljøbeskyttelsesloven fast-

sætter også regler for spildevandsplanlægningen i kommu-

nerne. Reglerne om spildevandsplanlægning mv. er bl.a. 

fastsat i bekendtgørelser udstedt i medfør af loven.  

Ud over reguleringen af udledninger og af hele spilde-

vandsområdet sætter miljøbeskyttelseslovens kap. 3 og 4 

de retlige rammer for en generel regulering med hensyn til 

bl.a. nitratforurening, beskyttelsesområder ved vandindvin-

dingsanlæg og pålæg af rådighedsindskrænkninger af hen-

syn til drikkevandsinteresser. Beskyttelsen af drikkevands-

interesser sker i samspil med vandforsyningslovens regler 

om indsatsplanlægning. 

I miljøbeskyttelseslovens kap. 5 findes endvidere regler 

vedrørende miljøgodkendelse af forurenende virksomhe-

der, som også kaldes listevirksomheder, idet de fremgår af 

en liste i den godkendelsesbekendtgørelse, der er udstedt 



K Ø B E N H A V N S  U N I V E R S I T E T  

7 

 

i medfør af loven. Miljøgodkendelser efter disse regler om-

tales også ofte som kap. 5-godkendelser. Reglerne om mil-

jøgodkendelse af husdyrbrug er dog placeret i husdyrbrug-

loven. Forurening, der ikke er knyttet til en listevirksomhed, 

reguleres efter miljøbeskyttelseslovens § 42 gennem kon-

krete påbud. 

1.2.3 Vandforsyningsloven 

Vandforsyningsloven regulerer indvinding af overfladevand 

og grundvand.  

Vandforsyningslovens primære instrument i den forbin-

delse er vandindvindingstilladelser og kompetencen til at 

foranledige, at bestemte ejendomme tilsluttes bestemte 

vandforsyningsanlæg. Desuden regulerer vandforsynings-

loven vandværkernes levering af vand, kvalitetskravene til 

drikkevand, betaling for vandforbrug m.v. Herudover giver 

vandforsyningsloven også de retlige rammer for den kom-

munale vandforsyningsplanlægning samt for den såkaldte 

indsatsplanlægning for beskyttelsen af lokale drikkevands-

forekomster. Vandforsyningslovens bestemmelser er yder-

ligere udmøntet i bekendtgørelser om bl.a. vandkvalitets-

krav, vandindvindingstilladelser, indsatsplanlægning og 

vandforsyningsplanlægning. 

1.2.4 Naturbeskyttelsesloven 

Naturbeskyttelsesloven er hovedloven vedrørende natur-

beskyttelse og naturforvaltning samt offentlighedens ad-

gang til naturen.  

Biotopbeskyttelsen i lovens § 3 beskytter visse søer og 

vandløb mod tilstandsændringer, mens lovens § 16 fast-

lægger en beskyttelseslinje, der sigter mod at forhindre 

ændringer i visse større søer og vandløbs landskabelige 

omgivelser. Endelig sætter naturbeskyttelsesloven ram-

men for naturforvaltningsprojekter – også inden for vand-

området. 

1.2.5 Vandløbsloven 

Vandløbsloven sikrer først og fremmest en beskyttelse af 

vandløbenes forløb og profil – også kaldt deres fysiske til-

stand.  

Vandløbsloven regulerer også anvendelsen af vandlø-

bene: Dels den rekreative anvendelse og dels anvendelsen 

til afledning af vand fra landbrugets dræning af dyrknings-

jord. Vandløbslovgivningens formål var oprindelig at løse 

konflikter mellem flere “brugere” af vandløb, og reglerne om 

konfliktløsning findes stadig i vandløbsloven. 

Efter lovens § 1 er formålet med loven at vandløbene kan 

benyttes til afledning af vand under hensyntagen til de mil-

jømæssige krav i anden lovgivning. Tidligere har bredere 

naturmæssige, rekreative og kulturhistoriske interesser 

også være varetaget i medfør af vandløbslovens bestem-

melser, men på baggrund af udmeldinger fra Miljø- og Fø-

devareministeriet i forbindelsen med indsatsen i henhold til 

de nye vandområdeplaner, er der skabt tvivl om varetagel-

sen af natur- og miljøinteresser efter vandløbsloven, hvis 

disse ikke kan udledes af natur- og miljømæssige krav i 

medfør af anden lovgivning.   

1.2.6 Planloven  

Planloven sætter de retlige rammer for den fysiske plan-

lægning, der har stor indirekte betydning for vandforvalt-

ningsområdet.  

Kommuneplanen har betydning for beskyttelsen af drikke-

vandsvandressourcerne, når der udlægges nye industri- og 

byområder. Som en del af kommuneplanlægningen skal 

der også udarbejdes kommuneplanretningslinjer for anven-

delsen af vandløb, søer og kystvande. Dette begrænser sig 

dog til forskellige former for rekreativ anvendelse af vand-

løb, søer og kystvande. Derudover har kommuneplanen 

betydning som et generelt administrationsgrundlag for 

kommunernes teknik- og miljøforvaltninger. 

I 2012 fik kommuneplanen fornyet betydning på vandom-

rådet, idet klimatilpasning blev et fokusområde i kommune-

planlægningen og der blev udarbejdet kommunale klimatil-

pasningsplaner. Klimatilpasningsplanerne har ofte form af 

kommuneplantillæg. Planerne har først og fremmest fokus 

på at begrænse følgerne af skybrud og forudsætter tæt in-

tegration med kommunernes spildevands- og lokalplan-

lægning. I 2018 blev der indføjet nye regler i planloven, 

hvorefter der i kommuneplanen skal udpeges oversvøm-

melses- og erosionstruede områder. Hvis der planlægges 

for byudvikling mv. i sådanne områder, skal der som ud-
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gangspunkt fastsættes afværgeforanstaltninger i en lokal-

plan. Planlægningen efter planloven skal ses i samspil med 

de risikostyringsplaner, der skal udarbejdes i henhold til 

oversvømmelsesloven og kystbeskyttelsesloven. 

1.2.7 Oversvømmelsesloven 

Oversvømmelsesloven danner formelt set rammen for 

myndighedernes planlægning mod oversvømmelser fra 

vandløb og søer. 

Loven blev vedtaget i 2009 som en del af implementerin-

gen af EU’s direktiv om vurdering og styring af risikoen for 

oversvømmelser. Baggrunden for direktivet var nogle år 

med meget store oversvømmeler i de store europæiske 

flodsystemer. Oversvømmelsesloven gennemfører alene 

direktivet for så vidt angår oversvømmelsesrisiko fra vand-

løb og søer. Den del, der angår oversvømmelsesrisiko fra 

havet, er gennemført ved en bekendtgørelse udstedt i hen-

hold til kystbeskyttelsesloven.  

Der er i Danmark udpeget 14 risikoområder, hvor de rele-

vante kommuner skal udarbejde risikostyringsplaner. Kun 

et risikoområde er udpeget pga. en oversvømmelsesrisiko 

fra vandløb. Risikostyringsplanerne skal lægges til grund 

for den kommunale planlægning. 

2 Den nationale 
vandforvaltning 

I dette afsnit introduceres vandforvaltningen på det natio-

nale eller statslige niveau. 

2.1 Ministeriernes ressortansvar 

Vandforvaltning sorterer som udgangspunkt under Miljømi-

nisteriets ressort. Det betyder, at lovforberedende arbejde 

vedr. ændringer m.v. i vandforvaltningens hovedlove som 

udgangspunkt varetages af Miljøministeriet.  

Det er dog ikke al den vandrelaterede lovgivning, der sor-

terer under Miljøministeriet. Den økonomiske regulering af 

vandsektoren og betalingsregler vedrørende drikkevand og 

spildevand ligger under Klima-, Energi- og Forsyningsmini-

steriet mens planloven sorterer under Indenrigs- og Bolig-

ministeriet.  

I Miljøministeriet er det Miljøstyrelsen, der er ansvarlig for 

vandplanloven, vandløbsloven, miljøbeskyttelsesloven, na-

turbeskyttelsesloven og oversvømmelsesloven. Land-

brugsstyrelsen er ansvarlig for det meste af den rent land-

brugsrelaterede lovgivning og EU’s landbrugsstøtteordnin-

ger, idet f.eks. husdyrbrugloven ligger hos Miljøstyrelsen 

på grund af dens tætte forbindelse til miljøbeskyttelseslo-

ven. 

2.2 Den nationale vandplanlægning 

2.2.1 Baggrunden: Vandrammedirektiv, 

miljømålslov og vandplanlov 

Såvel beskyttelse som benyttelse af vand forudsætter en 

nærmere planlægning. Dette er klart afspejlet i EU’s vand-

rammedirektiv, som kræver udarbejdelse af vandområde-

planer som omdrejningspunkt for en integreret vandforvalt-

ning. Vandområdeplanerne skal indeholde miljømålene for 

de enkelte vandforekomster og skal samtidig indeholde et 

resumé af den nødvendige indsats til opnåelse af de fast-

satte mål, dvs. af de såkaldte indsatsprogrammer. 

Vandrammedirektivets overordnede mål er, som nævnt, at 

der skal opnås en ”god” vandtilstand inden udgangen af år 

2015, og grundtanken i direktivet er, at vandforvaltningen 

skal ske på baggrund af en adaptiv miljøplanlægning, som 

illustreret af figur 2. Det indebærer, at vandforekomsternes 

status fastlægges på baggrund af en miljøovervågning, at 

truslerne og påvirkningerne af vandforekomsterne identifi-

ceres, at der fastlægges nogle miljømål og en tilhørende 

indsats, og at der reageres, hvis indsatsen ikke resulterer i 

den forventede positive udvikling. 
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Figur 2. Adaptiv miljøplanlægning 

Vandplanloven sigter mod at gennemføre vandrammedi-

rektivets planlægningsbestemmelser. Sammen med en 

række bekendtgørelser sætter den det overordnede mål for 

kvaliteten af overfladevand og grundvand og danner den 

retlige ramme for planlægningen af de initiativer, der skal 

iværksættes for at nå målene. Derudover sætter den ram-

men for Miljøministeriets overvågning af vandforekomster-

nes kvalitet. De detaljerede bestemmelser for vandplan-

lægningens elementer er fastlagt i bekendtgørelser: over-

vågningsbekendtgørelsen, basisanalysebekendtgørelsen, 

bekendtgørelse 1625/2017 om fastlæggelse af miljømål 

mv., miljømålsbekendtgørelsen og indsatsbekendtgørel-

sen.  

Vandplanloven har afløst den tidligere miljømålslov, der 

dog stadig udgør den retlige ramme for 1. generation af 

vandplanerne. Som figur 3 nedenfor viser, er der er stor 

forskel på vandplanerne i 1. og 2 generation.  

1. generations-vandplanerne ligner planerne fra den fysi-

ske planlægning og indeholder en plandel og en redegørel-

sesdel. Plandelen er retligt bindende og indeholder et ind-

satsprogram og et afsnit med retningslinjer. Indsatspro-

grammet angiver, hvad myndighederne aktivt skal iværk-

sætte med henblik på at nå miljømålene, og retningslin-

jerne angiver, hvordan den fysiske planlægning og admini-

strationen af forskellige tilladelser m.v. i den øvrige lovgiv-

ning skal understøtte indsatsen med at nå miljømålene. I 2. 

generations-vandområdeplanerne fastsættes dette i be-

kendtgørelser udstedt i medfør af vandplanloven. 

 

Figur 3. De væsentligste forskelle mellem 1. og 2. generation vandplaner 

Hverken 1. eller 2. generation af vandplaner eller indsats-

programmer kan forpligte den enkelte borger eller virksom-

hed, men de kan alene indeholde krav til myndighederne 

om at administrere lovgivningen i overensstemmelse med 

det fastlagte samt om at iværksætte de fornødne foranstalt-

ninger. Det forudsættes således, at der i lovgivningen er 

hjemmel til f.eks. at yde tilskud til aktiviteter, indgå aftaler 

med lodsejere eller udstede påbud om f.eks. dyrkningsre-

striktioner. Et eksempel på en sådan hjemmel er f.eks. i 

miljøbeskyttelseslovens § 26a, der kan anvendes til at be-

skytte drikkevandsressourcerne i områder, hvor der er ud-

arbejdet en indsatsplan efter vandforsyningslovens regler 

med henblik på at begrænse forureningen af grundvandet 

med nitrat eller pesticider. 
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Indsatsen i den første generation af vandplaner blev præ-

get af den politiske aftale ”Grøn Vækst”. Aftalen fastlagde 

politisk, hvilke foranstaltninger, som indsatsen ved 1. gene-

ration skulle bestå af – bl.a. etablering af randzoner, ophør 

med eller reduceret vandløbsvedligeholdelse og etablering 

af efterafgrøder m.v.. Aftalen blev herefter fulgt op med 

vedtagelsen af en randzonelov, indsættelse af særlige be-

stemmelser i en række andre love og etablering af forskel-

lige landbrugsmæssige tilskuds- og kompensationsordnin-

ger under det, der kaldes ”landdistriktsprogrammet”. En del 

af indsatsen blev styret af vandplanerne, men den største 

del havde form af en generel landsdækkende regulering. 

Grøn Vækst-forhandlingerne forsinkede 1. generation-

vandplanerne betydeligt, og vandplanerne blev først vedta-

get af miljøministeren i december 2011, hvilket var to år se-

nere, end vandrammedirektivet krævede. På baggrund af 

den offentlige høring blev der umiddelbart inden vedtagel-

sen foretaget væsentlige ændringer i planerne i forhold til 

de forslag, der var sendt i høring. Ændringerne bestod bl.a. 

i, at 5.900 km vandløb udgik af planerne og ikke længere 

fik fastsat et miljømål, at den planlagte indsats i forhold til 

1.637 km vandløb udgik, at 3.273 km vandløb fik fastsat en 

ændret indsats, og at 960 km vandløb fik fastsat en indsats, 

hvor der ikke havde været fastsat en indsats i forslagene til 

vandplaner. 

Det daværende miljøministerium gennemførte en høring på 

kun otte dage vedrørende disse ændringer, hvilket fik flere 

organisationer til at klage til det daværende Natur- og Mil-

jøklagenævn. I december 2012 traf nævnet afgørelse om, 

at planerne måtte tilsidesættes som ugyldige på grund af 

den korte høringsfrist. Planernes rolle som bindende admi-

nistrationsgrundlag blev dermed ophævet. Herefter blev 

nye 1. generation-vandplaner først vedtaget i oktober 2014 

– så sent at deres rolle i realiteten var udspillet. 2. genera-

tion vandområdeplaner blev vedtaget med et halvt års for-

sinkelse i juni 2016. 

De mange problemer og den væsentlige, direktivstridige 

forsinkelse af den første generation planer var medvir-

kende til, at man genovervejede de retlige rammer for 

vandplanlægningen i Danmark og vedtog en ny lov om 

vandplanlægning, der opererer med nogle grundlæggende 

anderledes vandplaner end miljømålsloven. De kaldes  nu 

vandområdeplaner og skal fremover alene fungere som et 

kommunikationsværktøj, der giver et samlet overblik over 

de vandforvaltningsmæssige udfordringer, retlige bindinger 

og politiske målsætninger og prioriteringer på vandområ-

det, mens miljømål og retligt bindende indsatser fastsættes 

af ministeren i bekendtgørelser. 

Med den nye lov blev der også oprettet nogle nye kommu-

nale vandråd, der sammen med kommunerne skal have 

mulighed for at prioritere mellem forskellige foranstaltnin-

ger under inddragelse af lokal sagkundskab og lokale inte-

ressenter. Kommunerne skal under inddragelse af vandrå-

dene udarbejde forslag til hele eller dele af indsatsprogram-

merne. Det er dog endnu usikkert, hvor meget reel indfly-

delse for kommunerne og vandrådene, der er tale om. 

Planlægningsprocessen indledes med, at Miljøministeriet 

offentliggør en basisanalyse to år før begyndelsen af en 

planperiode jf. vandplanlovens § 27, og vandområdepla-

nerne skal i overensstemmelse med vandrammedirektivet 

sendes i seks måneders offentlig høring senest ét år før 

begyndelsen af en planperiode. Også bekendtgørelserne 

om mål og indsatsprogrammer skal efter §§ 28 og 29 se-

nest ét år før begyndelsen af en planperiode sendes i seks 

måneders offentlig høring. Bekendtgørelserne om mål og 

indsatsprogrammer sendes således i høring samtidig med 

vandområdeplanerne, og offentligheden har herved ad-

gang til at kommentere på den samlede vandplanlægning. 

Det er kun muligt at klage over tilblivelsesmangler vedrø-

rende vandområdeplanerne. Der kan ikke klages over be-

kendtgørelserne. Det er dog fortsat muligt at indbringe 

spørgsmål vedrørende vandområdeplaner, bekendtgørel-

ser om miljømål, indsatsprogrammer m.v. for domstolene i 

overensstemmelse med grundlovens § 63. Det vil fortsat 

være muligt at klage over de konkrete afgørelser efter den 

lovgivning, der bringes i spil, når indsatsprogrammernes 

foranstaltninger skal gennemføres, eller når der ikke tages 

behørigt hensyn til vandforekomsternes miljømål. 

Den manglende klageadgang vedrørende indholdet af 

vandområdeplaner, indsatsprogrammer og miljømål er ble-

vet diskuteret i forhold til Århus-konventionens artikel 9, stk. 
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3, idet domstolsprøvelse henset til de mulige sagsomkost-

ninger ikke nødvendigvis opfylder kravene i Århus-konven-

tionen. Navnligt hvad angår overholdelsen af procedurer, 

frister m.v. samt fastsættelsen af miljømål, er begrænsnin-

gen af klageadgangen også kritisabel. Afhængigt af detal-

jeringsniveauet i indsatsprogrammerne kan et indsatspro-

gram få så stor betydning for de konkrete afgørelser, der 

skal træffes efterfølgende, at en klage over disse afgørel-

ser vil være illusorisk. I sådanne tilfælde kan indsatspro-

grammet i realiteten få lighed med en konkret afgørelse. 

Desuden er der blevet argumenteret for, at fastsættelsen 

af miljømål og indsats bør kunne efterprøves af en uaf-

hængig klageinstans som Miljø- og Fødevareklagenævnet.  

2.2.2 Udarbejdelse af basisanalysen 

Vandplanlægningen tager udgangspunkt i det, der i Dan-

mark er blevet kaldt en basisanalyse. Den indebærer en 

kortlægning af vandområdernes tilstand, en vurdering af 

indsatsbehovet samt en økonomisk analyse af vandfore-

komsternes anvendelse jf. vandplanlovens § 6. Basisana-

lysen har ingen retsvirkning i sig selv, men skal danne 

grundlag for nærmere fastsættelse af miljømål og for udar-

bejdelse af indsatsprogrammer. 

Fastlæggelsen af vandforekomsternes tilstand sker på 

bagrund af NOVANA-overvågningen, som beskrevet ne-

denfor i afsnit 2.2.5. Vandrammedirektivet og de danske 

regler opererer med fem tilstandsklasser: høj, god, mode-

rat, ringe og dårlig. I bekendtgørelse 1625/2017 om fast-

læggelse af miljømål med hjemmel i vandplanlovens § 8 er 

fastsat nærmere, hvordan de forskellige typer af vandfore-

komster placeres i de forskellige tilstandsklasser, men be-

kendtgørelsens bestemmelser om tilstandsklasser kommer 

fra vandrammedirektivet og er ganske vanskelige at over-

skue. 

Det er fastlæggelsen af grænsen mellem god og moderat 

tilstand, som har været mest omdiskuteret, idet det er den 

gode tilstand, der efter vandplanlovens § 7, stk. 2 som ud-

gangspunkt skal være tilstede fra 2015. 

Den gode tilstand består både for overfladevandforekom-

ster og grundvandsforekomsters vedkommende af to del-

elementer. Ved god tilstand for overfladevand forstås efter 

lovens definition i § 2, nr. 19 den tilstand, som et overflade-

vandområde har nået, når det både har god økologisk til-

stand og god kemisk tilstand. Ved god tilstand for grund-

vand forstås den tilstand, som en grundvandsforekomst har 

nået, når den både har god kvantitativ tilstand og god ke-

misk tilstand. 

I forhold til grundvand er kernen i bestemmelserne, at 

vandindvindingen fra grundvandsforekomsten ikke kvanti-

tativt må overstige grundvandsdannelsen, samt at grund-

vandsforekomstens kemiske sammensætning er således, 

at koncentrationerne af forurenende stoffer ikke overstiger 

visse kvalitetskrav. Kvalitetskravene til grundvand er fast-

sat i bilag 3 til bekendtgørelsen om fastlæggelse af miljø-

mål. For nitrat, der er et af de store problemer i det danske 

grundvand, er kvalitetskravet max. 50 mg/l. 

I forhold til overfladevand er kernen i bestemmelserne, at 

de biologiske parametre, som vand klassificeres efter, kun 

er ”svagt ændrede” som følge af menneskers aktiviteter, og 

at de kun afviger lidt fra, hvad der normalt gælder for typen 

af overfladevand under uberørte forhold – det, der også 

kaldes referencetilstanden. I vandrammedirektivets for-

stand skal den nedre grænse for god tilstand således fast-

lægges på et niveau, hvor vandøkosystemerne kun er 

svagt ændrede i forhold til uberørte forhold og med græn-

seværdier, der sikrer, at økosystemet er i en god økologisk 

balance. Denne grænse har været genstand for en del dis-

kussion. 

Til placeringen af vandforekomster i de fem tilstandsklasser 

for overfladevand bruges en række indikatorer kaldet kva-

litetselementer. Et kvalitetselement kan være en specifik bi-

ologisk, fysisk eller kemisk parameter som f.eks. krav til 

artssammensætningen af planter og dyr, klorofylkrav eller 

miljøkvalitetskrav for et specifikt kemisk stof. Bedømmel-

sesmetoderne og niveauerne for de biologiske kvalitetsele-

menter er kalibreret mellem EU-landene for at sikre en vis 

sammenlignelighed af miljøtilstanden og miljømålene på 

tværs af medlemslandene. 

De enkelte kvalitetselementers tilstand vurderes på bag-

grund af de overvågningsdata, der foreligger fra det natio-

nale overvågningsprogram. Den samlede tilstand for et 
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vandområde svarer til den lavest bedømte tilstand blandt 

de kvalitetselementer, som det har været muligt at anvende 

i det enkelte vandområde. Det kaldes ’one-out-all-out’-prin-

cippet og har afsæt i vandrammedirektivet bilag V, pkt. 

1.4.2. Princippet, der har været omdiskuteret, er implemen-

teret ved overvågningsbekendtgørelsens bilag 3, del C, 

pkt. 2.3. 

Den gode kemiske tilstand indebærer også, at en række 

kvalitetskrav vedrørende miljøfremmede stoffer skal være 

opfyldt. 

Godt potentiale, som nævnt i lovens § 7, stk. 2, nr. 2, angår 

de vandforekomster, der er efter § 9 er karakteriserede 

som ”kunstige” eller ”stærkt modificerede”. I forhold til god 

tilstand accepteres ved godt potentiale de forringelser af 

vandforekomstens økologi, der er en følge af den kunstige 

eller modificerede karakter. Betingelserne i § 9 stk. 1 skal 

være opfyldt, og efter § 9, stk. 2 må udpegning af et over-

fladevandområde som kunstigt eller stærkt modificeret ikke 

udelukke eller hindre opfyldelse af miljømål i andre vandfo-

rekomster. 

2.2.3 Fastsættelse af miljømål for konkrete 

vandforekomster 

I henhold til vandplanlovens § 7 skal der fastsættes et kon-

kret miljømål for alle vandforekomster i overensstemmelse 

med bestemmelserne i lovens kapitel 4 og 5 og de mere 

detaljerede bekendtgørelser, basisanalysebekendtgørel-

sen og bekendtgørelsen om fastlæggelse af miljømål, som 

er udstedt i medfør af lovens § 8. Overfladevandområder - 

der også kan kaldes overfladevandforekomster - og grund-

vandsforekomster afgrænses konkret i det MiljøGIS, der er 

knyttet til vandområdeplanerne og bekendtgørelserne. Sy-

stemet er lettest tilgængeligt via Miljøstyrelsens hjemme-

side. 

Det er de enkelte afgrænsede vandforekomster – søer, 

vandløb, grundvandsmagasiner og kystvande – der skal 

have et miljømål, men især afgrænsningen af vandløbs-

vandforekomsterne har voldt problemer og debat i Dan-

mark. I Danmark er der omkring 75.000 km vandløb, hvoraf 

under 20.000 km indgår i en vandforekomst. En betydelig 

del af de mindre danske vandløb indgår altså ikke i en 

vandforekomst og har dermed ikke noget miljømål. Det 

samme gælder søer, hvor det som hovedregel kun er søer 

på mere end 5 ha, der indgår i en vandforekomst. Det for-

hold har givet anledning til kritik fra de grønne organisatio-

ner.  

De overordnede miljømål er som udgangspunkt: 1) at for-

ringelse skal forebygges, 2) at god tilstand eller godt poten-

tiale skal opnås i 2015 og 3) at forureningen af overflade-

vand med prioriterede stoffer og prioriterede farlige stoffer 

skal reduceres progressivt jf. § 7, stk. 2. Hvis der i medfør 

af anden lovgivning er fastsat strengere krav til kvaliteten 

af en given vandforekomst, så gælder disse krav også som 

miljømål efter vandplanloven jf. § 7, stk. 4. 

Forpligtelsen til at forebygge forringelse efter vandplanlo-

vens § 7, stk. 2 stammer fra en tilsvarende bestemmelse i 

vandrammedirektivet og har været genstand for en sag ved 

EU-domstolen vedrørende uddybning af floden Weser i 

Tyskland (sag nr. C-461/13). Her har domstolen fastslået, 

at det ikke kun er vandforekomstens fald i tilstandsklasse, 

der skal regnes som en forringelse, men også hvis et enkelt 

kvalitetselement falder til en klasse, der er ringere end den 

klasse, som kvalitetselementet i forvejen har. Der er altså 

tale om en ganske streng fortolkning af vandrammedirekti-

vets bestemmelser. 

Forpligtelsen til at reducere forureningen af overfladevand 

med prioriterede stoffer og prioriterede farlige stoffer følger 

også af vandrammedirektivets bestemmelser. Forurening 

er i vandplanlovens § 2, nr. 33 defineret som direkte eller 

indirekte udledning af stoffer, der kan skade miljøet, men-

neskers sundhed eller kvaliteten af økosystemerne. De pri-

oriterede stoffer og prioriterede farlige stoffer fremgår af be-

kendtgørelsen om fastlæggelse af miljømål. 

Vandplanlovens § 11 åbner ligesom vandrammedirektivet 

en mulighed for at fastsætte lempede miljømål. Lempede 

miljømål kan dog kun fastsættes for vandforekomster, der 

er væsentligt påvirkede af menneskelige aktiviteter eller 

hvor naturlige betingelser gør opfyldelse af kravet om god 

tilstand umuligt eller forbundet med uforholdsmæssigt store 

omkostninger. Også disse bestemmelser er i sidste ende 

underlagt EU-domsolens fortolkning. 
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Endelig er der efter lovens § 10 mulighed for forlængelse 

af fristen for opfyldelse af de fastsatte miljømål – herunder 

det overordnede mål om en god tilstand – i op til to vand-

planrevisioner, dvs. til år 2027. Den undtagelse har de dan-

ske myndigheder i vidt omfang benyttet sig af. 

En fristforlængelse kan begrundes med: 

1. at der er behov for så store forbedringer, at de af 

tekniske årsager ikke kan gennemføres inden 

2015, 

2. at der vil være uforholdsmæssigt store omkostnin-

ger forbundet med en færdiggørelse af forbedrin-

ger inden for fristen eller 

3. at de naturlige forhold ikke muliggør en forbedring 

af vandforekomstens tilstand inden for fristen. 

En forlængelse af fristen må dog ikke medvirke til, at der 

sker en yderligere forringelse af vandforekomstens tilstand, 

jf. § 10, stk. 4, eller vedvarende udelukke eller hindre opfyl-

delse af miljømålene i andre vandforekomster indenfor 

vandområdedistriktet. 

Efter vandplanloven fremgår det, at forpligtelsen til at opnå 

de fastsatte miljømål kun gælder for vandplanmyndighe-

den, dvs. Miljøministeren, når denne udarbejder et indsats-

program. De konkrete miljømål for vandforekomsterne er 

altså styrende for den statslige planlægning af, hvilke lov-

initiativer og konkrete indsatser, der skal iværksættes.  

Myndighederne er imidlertid generelt forpligtede til ikke at 

bringe opfyldelsen af miljømålene i fare. Det fremgår af ind-

satsbekendtgørelsens § 8, hvorefter statslige myndighe-

der, regionsråd og kommunalbestyrelser ved administra-

tion af lovgivningen i øvrigt skal forebygge forringelse af til-

standen for overfladevandområder og grundvandsfore-

komster og sikre, at opfyldelse af de miljømålene ikke for-

hindres.  

Myndighederne kan godt, jf. § 8, stk. 2, træffe en afgørelse, 

der indebærer en direkte eller indirekte påvirkning af et 

overfladevandområde eller en grundvandsforekomst, hvor 

miljømålet er opfyldt, hvis afgørelsen ikke medfører en for-

ringelse af overfladevandområdets eller grundvandsfore-

komstens tilstand. Her må man dog igen huske på EU-

domstolens dom vedrørende uddybning af floden Weser. 

Det er også en” forringelse” af tilstanden, hvis et enkelt kva-

litetselement falder en klasse – uanset at den samlede til-

stand målt på alle kvalitetselementer efter one-out-all-out-

princippet ikke ændrer sig.  

Hvis miljømålet ikke er opfyldt kan myndighederne kun 

træffe afgørelse, der indebærer en direkte eller indirekte 

påvirkning en vandforekomst, hvis afgørelsen ikke medfø-

rer en forringelse af overfladevandområdets eller grund-

vandsforekomstens tilstand, og ikke hindrer opfyldelse af 

det fastlagte miljømål. I den forbindelse skal de dog tage 

indsatsprogrammets foranstaltninger og muligheden for at 

påvirkningen neutraliseres senere i planperioden i betragt-

ning. 

I dommen vedrørende Weser i Tyskland fastslog EU-dom-

stolen, at myndighederne er forpligtet til at afslå tilladelse til 

projekter, som kan medføre en forringelse af en vandfore-

komst eller være til hinder for at det fastsatte miljømål nås. 

Domstolene lagde imidlertid også vægt på, at det var muligt 

at tillade et projekt, hvis betingelserne for at anvende en af 

direktivets undtagelsesbestemmelser er til stede. Derfor er 

undtagelsesbestemmelserne også væsentlige i forhold til 

konkrete og typisk store og samfundsmæssigt vigtige pro-

jekter. 

2.2.4 Vedtagelse og gennemførelse af indsatsen 

Indsatsprogrammet er efter vandrammedirektivet det in-

strument, der skal styre vandforvaltningen mod opnåelsen 

af miljømålene, men direktivets bestemmelser om indsats-

programmer er komplicerede at arbejde med, og den dan-

ske implementering følger ikke helt direktivets forlæg. 

De dele af de danske indsatsprogrammer, der omhandler 

konkrete projekter, som f.eks. restaurering af søer eller 

vandløb, spildevandsprojekter og revurdering af tilladelser 

m.v., har form af bekendtgørelser og er på den måde retligt 

bindende for kommunerne. Bekendtgørelserne rummer 

dog typisk forskelige muligheder for lokal tilpasning, priori-

tering m.v.  

Indsatsprogrammerne er ikke bindende for borgerne, men 

de berører naturligvis i vidt omfang borgernes aktiviteter og 

muligheder, når de konkret udmøntes. 
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Udkast til vandområdeplaner samt bekendtgørelser om mil-

jømål og indsatsprogrammer er omfattet af reglerne i miljø-

vurderingsloven og skal således ledsages af en miljørap-

port i forbindelse med offentliggørelsen. Planer og bekendt-

gørelser vil desuden ofte kunne berøre Natura 2000-områ-

der, hvorfor de også skal vurderes med hensyn til virknin-

ger på bevaringsmålsætningen i disse områder. 

Der kan blive behov for ændringer i indsatsen i løbet af 

planperioden. Hvis overvågning eller andre data viser, at et 

miljømål for en vandforekomst ikke kan forventes opfyldt, 

skal ministeren således principielt efter vandplanlovens § 

21 undersøge årsagerne og om nødvendigt fastlægge æn-

drede eller yderligere foranstaltninger. 

2.2.5 Overvågning af udviklingen 

Overvågningen af naturens og vandmiljøets tilstand sker 

efter overvågningsbekendtgørelsen. Det nationale over-

vågningsprogram i henhold til bekendtgørelsen kaldes NO-

VANA. Det tilstræber at dække væsentlige dele af Dan-

marks internationale og EU-retlige forpligtelser men også 

nationale overvågningsbehov til f.eks. i forhold til effekterne 

af de tidligere vandmiljøplaner. 

NOVANA-programmet sigter mod både at skabe et natio-

nalt overblik over natur- og miljøtilstanden i Danmark samt 

mod at kunne give viden om konkrete områder og lokalite-

ter. Det indeholder med sine delprogrammer et omfattende 

stationsnet inden for vandløb, søer, kystvande og grund-

vand og er således grundlag for bl.a. fastlæggelse af vand-

områdernes tilstand og indsatsbehov.  

Delprogrammerne i NOVANA er tilrettelagt efter vandram-

medirektivets principper ved en kombination af såkaldt kon-

trolovervågning og operationel overvågning. Kontrolover-

vågningen har til formål at tilvejebringe dokumentation for 

den generelle tilstand og udvikling i naturen og miljøet. Den 

operationelle overvågning har til formål at overvåge tilstan-

den og udviklingen i vandforekomster, naturtyper og arter, 

der er i risiko for ikke at kunne opfylde de fastsatte natur- 

og miljømål. Den operationelle overvågning skal også fast-

slå tilstanden og vurdere udviklingen for disse vandfore-

komsters som følge af tiltag, der skal forbedre tilstanden 

med henblik på at opnå de fastsatte miljømål. Derudover 

opstiller direktivet og bekendtgørelsen krav om, at der kan 

udarbejdes et undersøgelsesovervågningsprogram, som 

har til formål at afdække årsagerne til, at en vandforekomst 

ikke opfylder målene, hvis årsagerne til manglende målop-

fyldelse er ukendte. 

Målingerne omfatter de biologiske og fysisk-kemiske para-

metre, der er nødvendige for at bestemme tilstanden af 

vandforekomster og for at vurdere menneskeskabte påvirk-

ninger og indsatsbehov. Den konkrete geografiske place-

ring af udvalgte overvågningsstationer i relation til vandom-

rådeplanen kan ses på Miljøportalens Arealinformation, 

hvor det også kan ses, hvad der måles på i de enkelte sta-

tioner. 

3 Den decentrale 
vandforvaltning 

3.1 Kommunernes rolle 

Kommunerne har i dag den væsentligste del af den direkte 

vandforvaltning – dvs. træffer de fleste konkrete afgørelser 

på vandområdet, udarbejder spildevandsplaner, vandfor-

syningsplaner og indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse, 

regulativer for vandløb m.v. Kommunerne gennemfører 

også de fleste vandløbsrestaureringer og varetager den 

driftsbetonede vandløbsvedligeholdelse af offentlige vand-

løb. 

3.2 Den kommunale planlægning 

Kommunerne udarbejder flere forskellige planer, der er 

centrale for kommunernes forvaltning af vandressourcer.  

Man kan opdele planlægningen med betydning for vandfor-

valtningen på forskellig vis. Planerne med tilknytning til 

planloven og den fysiske planlægning, de mere teknisk 

prægede planer som vandforsynings- og spildevandspla-

ner, planer og områdeudpegninger, der beskytter drikke-

vandsindvindinger og så vandløbsregulativerne, der også 

kan ses som en form for lokale planer for de enkelte vand-

løb. 
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Indholdsmæssigt kan det i nogen grad være vanskeligt at 

adskille planernes emnekreds, men samtlige planer har et 

vist lovpligtigt minimumsindhold, der adskiller dem fra hin-

anden – de obligatoriske planemner. Planerne har imidler-

tid også ofte mulighed for at behandle andre emner – de 

fakultative planemner, kan man kalde dem – og den mulig-

hed udnytter de planlæggende myndigheder ofte. I kon-

krete planer kan det være uklart, hvilke dele af en plans 

eller et regulativs indhold, der er udtryk for kommunens be-

slutning, og hvilke dele der f.eks. blot gentager krav og for-

pligtelser, der følger af lovgivningen eller af overordnede 

planer. Dette er vigtigt at være opmærksom på, når man 

skal vurdere bestemmelser i de forskellige planer og regu-

lativer. 

Mange af planerne har som udgangspunkt ingen direkte 

retsvirkning for borgerne, men fungerer som myndigheder-

nes grundlag for administration af beføjelser i medfør af 

lovgivningen. Alligevel retter de sig til borgere og virksom-

heder ved at informere om myndighedernes forventede ad-

ministration og forvaltning inden for vandområdet.  

Vandløbsregulativer og lokalplaner har derimod umiddel-

bar retsvirkning som direkte bindende i forhold til borgerne. 

En lokalplan kan dog ikke pålægge en handlepligt i forhold 

til eksisterende lovlige forhold. 

Når planer er retligt styrende for myndighederne, så sker 

det som udgangspunkt på tre forskellige måder: 

 Ved rammestyring af andre planer. 

 Som administrationsgrundlag for myndighedernes af-

gørelser. 

 Som handleplan for myndighedernes myndighedsakti-

viteter og faktiske forvaltning. 

Mange planer har dog retsvirkning på flere af de oven-

nævnte måder. 

 

3.3 Enkeltsagsbehandling 

Når myndighederne – oftest kommunerne - træffer kon-

krete afgørelser, vil afgørelsernes indhold og vilkår være 

styret af bl.a. miljømål, miljøkvalitetskrav samt forskellige 

former for administrationsgrundlag. Dertil kommer den 

praksis vedrørende de forskellige typer afgørelser, der ty-

pisk er fastlagt af Miljø- og Fødevareklagenævnet samt de 

tidligere klagenævn. 

Miljømål og miljøkvalitetskrav kan være fastsat på både eu-

ropæisk og nationalt niveau. Selvom EU-retten som ud-

gangspunkt har forrang for den nationale ret, er der ikke 

altid tale om et hierarkisk opbygget system. I nogle tilfælde 

implementerer den nationale lovgivning de gældende EU-

regler, og i andre tilfælde etablerer den nationale lovgivning 

parallelle eller udfyldende regelsæt. 

Der er sammenhæng mellem miljømål, miljøkvalitetskrav 

og emissionskrav eller vilkår som illustreret ved figur 5. De 

overordnede miljømål for vand og beskyttede vådområder 

brydes op i de lettere målbare kvalitetselementer og mere 

præcise miljøkvalitetskrav. Via den konkrete sagsbehand-

ling for de enkelte tilladelser omsættes miljømålene og mil-

jøkvalitetskravene til emissionskrav samt til anlægs- og 

driftsvilkår i de enkelte tilladelser. Der kan også i lovgivnin-

gen være fastsat emissionsnormer, dvs. krav til mængden 

eller koncentrationen af forskellige typer af forurenende 

stoffer i det vand, der udledes. 

Vandområdeplaner

Kommuneplaner/klimatilpasningsplaner

Lokalplaner

Spildevandsplaner

Vandforsyningsplaner

Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse

Boringsnære beskyttelsesområder

Vandløbsregulativer

Figur 4. Kommunale planer og regulativer 
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Generelt har det været opfattelsen, at alle relevante tilla-

delser m.v. skal vurderes i forhold til, om de hindrer opfyl-

delsen af de miljømål, der er fastsat for de konkrete vand-

forekomster og beskyttede områder. Med dommen fra EU-

domstolen vedrørende Weser-floden er der ingen tvivl om, 

at myndighederne er forpligtet til ikke at tillade projekter, 

som kan medføre en forringelse af en vandforekomst eller 

være til hinder for, at de fastsatte miljømål nås. Den danske 

indsatsbekendtgørelses § 8 er udformet i overensstem-

melse hermed. 

Det er dog stadig et åbent spørgsmål, hvor høj grad af sik-

kerhed, der skal være for, at f.eks. en udledningstilladelse 

ikke påvirker et miljømål negativt, men Miljøministeriet har 

tidligere brugt formuleringer som, at ”det bør sandsynliggø-

res”, at udledningen ikke hindrer opfyldelsen af miljømålet.  

 

Figur 5. Reguleringshierarkiet 

For at opnå "god tilstand" for grundvand, skal grundvandet 

leve op til gældende kvalitetskrav, ligesom der skal være 

balance mellem indvinding og grundvandsdannelse. For at 

opnå miljømålet "god tilstand" for overfladevand, skal van-

det både have en god økologisk tilstand og en god kemisk 

tilstand, hvor koncentrationen af forurenende stoffer gene-

relt ikke overstiger de gældende miljøkvalitetskrav. 

Et miljøkvalitetskrav er en grænseværdi for en koncentra-

tion af et bestemt forurenende stof eller en gruppe af foru-

renende stoffer i vand, sediment eller biota (dyr og planter). 

Et miljøkvalitetskrav er altså lettere kvantificerbart end et 

miljømål, men ofte indgår opfyldelsen af en række miljø-

kvalitetskrav som et delelement i opfyldelsen af et miljømål. 

Således beror god kemisk tilstand på, om gældende miljø-

kvalitetskrav m.h.t. en række kemiske stoffer kan overhol-

des. 

Der opereres med både EU-fastsatte miljøkvalitetskrav og 

supplerende nationalt fastsatte miljøkvalitetskrav. Begge 

typer af miljøkvalitetskrav skal fremgå af den danske lov-

givning. De EU-fastsatte miljøkvalitetskrav findes bl.a. i 

vandrammedirektivet, grundvandsdirektivet og direktivet 

om udledning af farlige stoffer til fællesskabets vandmiljø. 

For overfladevands vedkommende opstiller vandrammedi-

rektivet og den danske implementeringslovgivning en 

række kvalitetselementer, som god økologisk tilstand skal 

vurderes på baggrund af, jf. afsnit 3.2.2. ovenfor. Det er for 

vandløbs vedkommende bl.a. Dansk Vandløbsfauna Index 

og for kystvandes vedkommende dybdegrænsen for åle-

græs. Hvis en konkret tilladelse skal vurderes i forhold til et 

miljømål, skal den altså vurderes op imod dens potentielle 

påvirkning af disse kvalitetselementer.  

Vilkår

Emissonsvilkår Anlægsvilkår Driftsvilkår

Kvalitetskrav

Miljøkvalitetskrav
Værdier for forskellige

kvalitetselementer

Miljømål

Miljømål for
grundvand

Miljømål for
overfladevand

Miljømål for
beskyttede områder
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Det forhold, at et ansøgt projekt eller en ansøgt aktivitet 

ikke påvirker et miljømål negativt, betyder ikke, at det pr. 

automatik skal tillades. Der kan være andre modstående 

interesser, der vejer tungere end interessen i det ansøgte. 

Afvejningen af interesser sker ofte på baggrund af det, der 

kaldes administrationsgrundlag. Administrationsgrundlag 

kan være fastlagt særskilt for en bestemt type af afgørelser 

eller indgå i en plan – f.eks. i en kommuneplan.  

I den lovgivning, der ligger til grund for de nyere plantyper, 

anvendes ofte formuleringer som, at planerne skal inde-

holde ”retningslinjer for myndighedernes afgørelse af sager 

efter lovgivningen”. Når en plan indeholder retningslinjer for 

afgørelse af sager efter lovgivningen, fungerer planen som 

et administrationsgrundlag, og når myndighederne bruger 

administrationsgrundlaget i deres sagsbehandling, er de 

med til at realisere eller gennemføre planen. 

Retningslinjerne består typisk af afvejningsregler i kombi-

nation med lokalisering eller udpegning af særlige områder, 

hvor afvejningsreglen skal gælde. Retningslinjernes styrke 

afhænger ikke alene af planens retsvirkningsbestemmelse 

i lovgivningen, men også af hvor præcist og direkte formu-

leret retningslinjerne er. En konkret tilladelse kan ofte be-

grundes med henvisning til såvel kommuneplan, indsats-

plan eller vandforsyningsplan, hvis den pågældende plan 

indeholder bestemmelser, der er tilstrækkeligt præcise og 

relevante for afgørelsen. Klart formulerede prioriterings- el-

ler praksisregler i forhold til en bestemt sagstype tillægges 

normalt betydelig vægt hos klagenævnene.  

3.4 Tilsyn og håndhævelse 

En væsentlig del af vandforvaltningen består af myndighe-

dernes tilsyn med lovgivningens overholdelse herunder 

også overholdelse af påbud, forbud og vilkår i forbindelse 

med meddelte tilladelser. Kommunerne har det primære 

ansvar for den vandrelaterede lovgivning, dog således, at 

tilsynet med de generelle regler vedrørende landbrugets 

gødningsanvendelse, markdrift, tilskudsordninger m.v. lig-

ger hos Landbrugsstyrelsen, der af praktiske årsager også 

varetager tilsynet med miljøbeskyttelseslovens 25 m be-

skyttelseszoner omkring vandindvindinger og vandløbslo-

vens 2 m-bræmmer. 

Hvis tilsynsmyndigheden bliver opmærksom på, at lovgiv-

ningen ikke er overholdt, skal myndigheden foranledige for-

holdet bragt i orden. Ofte formuleres det således, at tilsyns-

myndigheden har pligt til at reagere, medmindre der er tale 

om forhold af ganske underordnet betydning. 

Tilsynsmyndigheden må håndhæve lovgivningen med de 

midler, som lovgivningen stiller til rådighed. Det vil ofte ske 

ved et påbud til den pågældende om at lovliggøre forholdet. 

Er overtrædelsen særlig grov, må myndigheden overveje, 

om der er grundlag for at indgive politianmeldelse. Tilsyns-

myndighederne skal i øvrigt ofte underrette Landbrugssty-

relsen om landmænds manglende overholdelse af visse 

dele af miljølovgivningen, og hvis landmanden har over-

trådt de angivne miljøkrav, kan der eventuelt ske en reduk-

tion af landbrugsstøtten. Dette kaldes krydsoverensstem-

melse. 

Lovgivningen stiller normalt ikke nærmere krav til tilsynets 

tilrettelæggelse, omfang eller gennemførelse, men tilsyns-

myndigheden har pligt til at reagere på forhold, som myn-

digheden af den ene eller anden grund bliver opmærk-

somme på. Generelt må dette omfatte konkrete eftersyn og 

undersøgelser, når der er særlig anledning til det. Hvis til-

synsmyndigheden modtager anmeldelse af forhold, der har 

forårsaget eller kan forårsage skade på miljøet, skal tilsyns-

myndigheden således undersøge det anmeldte. 

3.5 Kommunernes drift og faktiske 
forvaltning 

Myndighedsudøvelse kan beskrives som de myndigheds-

aktiviteter, der bindende fastlægger den enkelte borgers 

rettigheder og pligter på grundlag af offentligretlige regler. 

Det omfatter f.eks. meddelelse af tilladelser, godkendelser 

og dispensationer, udarbejdelse af planer, tilsyn og hånd-

hævelse af lovgivningen. Her overfor står myndighedernes 

drift. Myndighedernes drift er det, som man kan kalde fak-

tiske handlinger eller beslutninger uden nogen umiddelbare 

retlige konsekvenser. Det beskrives også ofte som faktisk 

forvaltningsvirksomhed og dækker typisk det, der er for-

bundet med at producere en ydelse til borgerne eller for-

bundet med en myndigheds interne drift. Snerydning, skov-

drift, naturpleje og vedligeholdelse af offentlige grønne om-

råder er typiske driftsopgaver for myndighederne. Inden for 
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vandområdet er kommunernes vandløbsvedligeholdelse 

også et godt eksempel på en offentlig driftsopgave. Udar-

bejdelse af vandløbsregulativer, herunder fastsættelse af 

vedligeholdelseskrav, er derimod myndighedsudøvelse. 

Drikkevands- og kloakforsyning er andre driftsopgaver in-

den for vandområdet, men disse opgaver er ved en særlig 

lov, vandsektorloven, lagt ud i kommunale selskaber. 

4 Forvaltningen af grund- 
og drikkevand 

4.1 Den generelle grundvandsbeskyttelse 

Der skelnes ofte mellem det, der kaldes den generelle 

grundvandsbeskyttelse, og så den konkrete beskyttelse af 

udpegede drikkevandsressourcer. 

Den generelle grundvandsbeskyttelse varetages som ud-

gangspunkt gennem miljøbeskyttelseslovens forbud mod 

forurening af jord og grundvand og den generelle miljøre-

gulering af landbrugets gødningsforhold og godkendelses-

ordningen for pesticider, se herom afsnit 8 nedenfor. Sam-

men med vandforsyningslovens regulering af grundvands-

indvinding er det hensigten, at den generelle grundvands-

beskyttelse skal opfylde vandrammedirektivets krav til ud-

nyttelsen og beskyttelsen af grundvandsressourcerne. Der 

kan dog fastsættes en yderligere indsats i vandområdepla-

nerne – f.eks. reduktion af vandindvinding i et område, hvor 

indvindingen overstiger grundvandsdannelsen. 

4.1.1 Vandplanlovens krav til beskyttelse af 

grundvandet 

Efter vandrammedirektivets artikel 4 og vandplanlovens § 

7, stk. 2 skulle alle grundvandsforekomster have opnået en 

god tilstand i 2015, medmindre direktivets undtagelser var 

anvendt på den pågældende grundvandsforekomst. 

Opdelingen af grundvandsforekomster tager udgangs-

punkt i de vandførende lags rumlige afgrænsninger og ind-

byrdes kontakt. Grundvandsforekomsterne er vertikalt op-

delt i tre typer: Terrænnære, regionale og dybe grund-

vandsforekomster. De terrænnære og regionale grund-

vandsforekomster har direkte kontakt til vandløb, søer eller 

vådområder. Dybe grundvandsforekomster har ingen kon-

takt til vandløb, søer eller vådområder. 

En grundvandsforekomsts tilstand er efter vandrammedi-

rektivet god, når både den kvantitative og kemiske tilstand 

er god, jf. også vandplanlovens § 2, nr. 19 og 20. Den kvan-

titative tilstand er, jf. § 2, nr. 27 et udtryk for, i hvilken grad 

grundvandsforekomsten er påvirket af indvinding. Den ke-

miske tilstand er et udtryk for, i hvilken grad grundvandsfo-

rekomsten er påvirket af menneskeskabt forurening. 

Både den kemiske og kvantitative tilstand er, jf. § 2, nr. 26 

og 27 samt § 8, nærmere fastsat i bekendtgørelsen om 

fastlæggelse af miljømål. Fremgangsmåden for klassifika-

tionen er beskrevet i overvågningsbekendtgørelsen.  

Reglerne vedrørende god kemisk tilstand har afsæt i 

grundvandsdirektivet, der er et datterdirektiv til vandram-

medirektivet. Hovedindholdet i reglerne vedrørende kemisk 

tilstand er, at indholdet af nitrat i grundvandsforekomsterne 

ikke må overskride 50 mg/l – et krav som en del af de dan-

ske terrænnære grundvandsforekomster har svært ved at 

leve op til. Indholdet af pesticider må heller ikke overskride 

1 µg/l for et enkelt stof og 5 µg/l for den samlede belastning. 

Grundvandets kemiske tilstand er altså først og fremmest 

afhængig af reguleringen af brugen af gødning og pestici-

der. 

Reglerne vedrørende kvantitativ tilstand har også afsæt i 

vandrammedirektivet. Hovedindholdet er her, at god til-

stand betyder, at grundvandsdannelsen er tilstrækkelig til, 

at indvindingen ikke overstiger grundvandsdannelsen. 

Vandrammedirektivet kræver også, at grundvandsindvin-

ding ikke påvirker overfladevandforekomster i en grad, så 

miljømålet for dem ikke kan opnås, og økosystemer, som 

er afhængige af vand, ikke skades. Derfor er begrebet "til-

gængelig grundvandsressource" defineret i vandplanlo-

vens § 2 nr. 28 som den langsigtede årlige gennemsnitlige 

grundvandsdannelse for en grundvandsforekomst minus 

den langsigtede årlige vandføring, der kræves for 1) at op-

fylde de økologiske kvalitetsmål for tilknyttet overflade-

vand, 2) at undgå enhver væsentlig forringelse af sådant 

vands økologiske tilstand, og 3) at undgå enhver væsentlig 
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skadelig indvirkning på tilknyttede terrestriske økosyste-

mer. 

Der er alt i alt tale om en meget teknisk regulering, der er 

baseret på naturvidenskabelige kriterier, ansættelser og 

målinger, frem for mere skønsmæssige kriterier eller inte-

resseafvejninger.   

4.1.2 Vandforsyningslovens krav om 

indvindingstilladelse 

Vandforsyningsloven regulerer både indvinding af overfla-

devand og grundvand samt bortledning af vand. Vandfor-

syningsloven indeholder derfor de regler, der kan sikre 

grundvandsforekomsternes gode kvantitative tilstand.  

Den centrale regel er lovens krav i § 18 om vandindvin-

dingstilladelse. Den gælder som udgangspunkt for al ind-

vinding af vand. Der er enkelte undtagelser:  1) indvinding 

af grundvand på egen grund til brug i husholdning, når en 

ejendom er beliggende uden for et alment vandforsynings-

anlægs naturlige forsyningsområde samt 2) indvinding af 

overfladevand til kreaturvanding, jf. § 18, stk. 2. Der er i 

begge tilfælde tale om mindre og ubetydelige indvindinger, 

der ikke kan påvirke en grundvandsforekomsts tilstand 

nævneværdigt. 

Det er kommunalbestyrelsen, der meddeler tilladelse til 

vandindvinding, jf. vandforsyningslovens § 20. Ved stilling-

tagen til, om der skal meddeles indvindingstilladelse, skal 

der bl.a. lægges vægt på de hensyn, der er opregnet i lo-

vens § 2. Det er typisk på den ene side behovet for vand til 

erhvervsmæssige og almene formål overfor modstående 

natur- og miljømæssige interesser.  

Med miljømålene og vandplanlægningen i medfør af vand-

planloven, er miljømålene for grundvands- og drikkevands-

forekomsterne dog gjort til styringsmålet. 

Vandforsyningstilladelser er efter § 22 altid tidsbegræn-

sede. Når en vandindvindingstilladelse bortfalder som følge 

af en tidsbegrænsning, skal der dog gives en ny tilladelse, 

såfremt der stadig er behov for indvinding – medmindre der 

er samfundsmæssige hensyn, der er til hinder herfor.  

Ændringer i formålet med en vandindvinding kræver efter § 

33 også en fornyet tilladelse. 

Alle nye boringer og anlæg, indvindingstilladelser samt for-

nyelse af tilladelser, som betragtes som en ny tilladelse, 

kræver en VVM-screening efter miljøvurderingslovens reg-

ler. Hvis screeningen fører til, at der skal udarbejdes en 

VVM, skal denne udarbejdes før tilladelsen kan gives. Der 

er altid VVM-pligt for indvindingstilladelser, der overstiger 

10 mio. m3/året, jf. miljøvurderingslovens bilag 21, punkt 

11. 

Grundvandssænkning i forbindelse med bygge- og an-

lægsarbejder er ikke omfattet af vandløbslovens alminde-

lige dræningsret, men kræver også tilladelse efter vandfor-

syningsloven jf. lovens § 26. Anden grundvandssænkning, 

som f.eks. omfangsdræn ved huse og dræning af land-

brugsjord, haver, parker og idrætsanlæg reguleres efter 

miljøbeskyttelseslovens og vandløbslovens regler, se 

herom også afsnit 6.4 nedenfor. Hvis drænvandet nyttiggø-

res kræver det indvindingstilladelse efter vandforsyningslo-

vens regler. 

4.1.3 Miljøbeskyttelseslovens krav om 

nedsivningstilladelse 

Ifølge miljøbeskyttelseslovens § 19, stk. 1 må stoffer, pro-

dukter og materialer, der kan forurene grundvand, jord eller 

undergrund, ikke nedgraves i jorden, udledes eller oplæg-

ges på jorden eller afledes til undergrunden (f.eks. ved ned-

sivning eller udspredning) uden tilladelse. 

Miljøbeskyttelsesloven omfatter ikke landbrugsmæssig an-

vendelse af gødning og sprøjtegifte. Her er det den gene-

relle landbrugsregulering, der sætter grænsen for, hvilke 

mængder af gødning, der må anvendes på de forskellige 

afgrøder. Anvendelsen af pesticider er reguleret i medfør 

af kemikalieloven. Den del af landbrugets forurening, der 

ikke er knyttet til den almindelige dyrkning, er dog omfattet 

af miljøbeskyttelsesloven. Således er udpumpning af store 

mængder gylle for at lette en fastkørt gyllevogn fundet 

strafbart som en overtrædelse af miljøbeskyttelseslovens § 

19, stk. 1. 

Det er efter § 19, stk. 4 som udgangspunkt kommunalbe-

styrelsen, der giver tilladelse til fravigelse af forbuddene i § 
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19, stk. 1 og 2. Der er hjemmel i § 19, stk. 5 til, at miljømi-

nisteren kan foreskrive i hvilket omfang, kommunerne kan 

meddele sådanne tilladelser. Dette har ministeren bl.a. 

gjort i spildevandsbekendtgørelsen og slambekendtgørel-

sen, der angår anvendelsen af affaldsprodukter som aske 

og spildevandsslam til jordbrugsformål. 

Tilladelser efter § 19 kan ifølge § 20 under visse omstæn-

digheder tilbagekaldes uden erstatning. Det kan f.eks. ske, 

hvis kommunalbestyrelsen finder, at miljøbeskyttelseshen-

syn tilsiger det. Det kan også ske med henblik på at mod-

virke forurening af vandindvindingsanlæg, der etableres i 

nærheden. 

En anden vigtig bestemmelse er miljøbeskyttelseslovens § 

21, hvorefter ejere og brugere af fast ejendom har pligt til 

straks at underrette myndighederne, hvis de forårsager el-

ler konstaterer forurening af ejendommens jord eller under-

grund. Dette omfatter f.eks. landmænd, der konstaterer et 

udslip fra en gyllebeholder, entreprenører, der støder på 

forurening under et gravearbejde eller ejere af villaolie-

tanke, der konstaterer forurening fra deres tank med fy-

ringsolie. 

4.1.4 Reguleringen af landbrugets anvendelse af 

gødning og pesticider 

Den almindelige regulering af landbrugets anvendelse af 

gødning tager først og fremmest sigte på at begrænse til-

førsel af kvælstof og fosfor til søer og fjorde. Reguleringen 

er beskrevet i afsnit 7 nedenfor. 

Anvendelsen af pesticider er reguleret på EU-niveau og er 

en del af kemikalielovgivningen. Hovedindholdet i regule-

ringen er, at pesticider kun kan anvendes som anført på 

etiketten i overensstemmelse med deres godkendelse og 

kun af brugere, der her erhvervet det, der kaldes et sprøj-

tecertifikat. 

4.2 Beskyttelse af 
drikkevandsindvindinger 

4.2.1 Drikkevandsforekomster efter vandplanloven 

Langt den største del af grundvandsforekomsterne er i 

Danmark også udpeget som drikkevandsforekomster efter 

vandforsyningslovens § 10 på grund af aktuel indvinding af 

drikkevand, eller fordi forekomsten potentielt kan udnyttes 

til drikkevandsindvinding. Både grundvandsforekomster og 

drikkevandsforekomster vises i det MiljøGIS, der er tilknyt-

tet vandområdeplanerne. 

Vandrammedirektivet og vandplanloven forpligter myndig-

hederne til at beskytte disse grundvandsforekomster, så 

rensning af vandet, inden det anvendes som til drikke-

vandsformål, begrænses mest muligt. Der har generelt væ-

ret store problemer for de danske drikkevandsforekomster 

med at leve op til de fastsatte miljømål og vandrammedi-

rektivets forpligtelser, men efter en revision af afgrænsnin-

gerne af grundvandforekomster i forbindelse med basis-

analysen til 2. generation vandområdeplaner synes proble-

merne i nogen grad at være ”løst”. 

4.2.2 Områder med drikkevandsinteresser 

Områder med drikkevandsinteresser og områder med sær-

lige drikkevandsinteresser efter vandforsyningslovens § 11 

a udpeges i bekendtgørelsen om udpegning af drikke-

vandsressourcer. Områderne fremgår også af Miljøporta-

lens Arealinformation, men ikke af vandområdeplanernes 

MiljøGIS, da der er tale om ”danske udpegninger” som går 

tilbage til 1990-erne, og kun har begrænset forbindelse til 

vandplanloven og implementeringen af vandrammedirekti-

vets beskyttelsesbestemmelser.  

Der er ikke mange restriktioner, der er knyttet til områder 

med drikkevandsinteresser. Områderne har mest betyd-

ning for den kommunale og statslige planlægning. Inden for 

områderne med særlige drikkevandsinteresser er kommu-

nernes mulighed for at kommune- og lokalplanlægge for 

aktiviteter, der er særligt grundvandstruende, f.eks. ind-

skrænket. Det følger af § 2 i bekendtgørelsen om krav til 

kommuneplanlægning inden for områder med særlige drik-

kevandsinteresser. 

4.2.3 Følsomme indvindingsområder 

Inden for områderne med særlige drikkevandsinteresser 

udpeger miljøministeren også med hjemmel i vandforsy-

ningslovens § 11 a følsomme indvindingsområder. Der er 

to slags – dels nitratfølsomme indvindingsområder (NFI), 

dels pesticidfølsomme indvindingsområder (PFI). Der ud-

peges også følsomme indvindingsområder uden for områ-
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der med særlige drikkevandsinteresser, men her kun in-

denfor konkrete indvindingsoplande til almene vandforsy-

ningsanlæg. 

Der er ikke knyttet særlig restriktioner til de følsomme ind-

vindingsområder, men udpegningen danner grundlag for 

den videre udpegning af indsatsområder.  

4.2.4 Indsatsområder 

Indsatsområderne udpegen også med hjemmel i vandfor-

syningslovens § 11 a. Områderne udpeges og kortlægges 

af miljø- og fødevareministeren, men det er kommunerne 

der planlægger for den indsats og de restriktioner, der skal 

pålægges arealerne inden for indsatsområderne. Planerne 

kaldes indsatsplaner eller indsatsplaner for grundvandsbe-

skyttelse. 

4.2.5 Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse 

Indsatsplanlægningen efter vandforsyningslovens § 13 

overfor forurening af drikkevandet med nitrat og pesticider 

stammer har stået på siden 1990-erne, og er opretholdt 

sideløbende med planlægningen efter vandplanloven og 

vandrammedirektivets bestemmelser.  

Kommunen skal efter vandforsyningslovens § 13 udar-

bejde indsatsplaner for de indsatsområder, der er udpeget 

af ministeren i bekendtgørelsen om udpegning af drikke-

vandsressourcer. En kommune kan også udarbejde ind-

satsplaner for andre områder, jf. vandforsyningslovens § 

13 a. Der er tale om relativt omfattende regler, men en god 

vejledning om indsatsplaner fra 2015 gennemgår regulerin-

gen i detaljer. 

En indsatsplan skal bl.a. indeholde:  

 Et resumé af den kortlægning, der lægges til 

grund for indsatsplanen 

 En angivelse af de områder, hvor en indsats skal 

gennemføres 

 En angivelse af de foranstaltninger, der skal gen-

nemføres i indsatsområdet samt retningslinjer for 

de tilladelser og andre afgørelser, der kan medde-

les, og som har betydning for beskyttelsen af 

vandressourcen 

 En detaljeret opgørelse over behovet for beskyt-

telsen 

 En tidsplan for gennemførelsen af den samlede 

indsatsplan  

I forbindelse med udarbejdelse af en indsatsplan skal der 

ske inddragelse af et såkaldt koordinationsforum, jf. vand-

forsyningslovens § 12. 

Såfremt der er vedtaget en indsatsplan, kan kommunalbe-

styrelsen eller et alment vandforsyningsanlæg indgå en af-

tale om dyrkningspraksis eller andre restriktioner i arealan-

vendelsen eller om salg af hele eller dele af ejendommen 

til kommunen eller vandforsyningsanlægget, jf. § 13 d. 

Er det ikke muligt at indgå en aftale på rimelige vilkår, kan 

kommunalbestyrelsen i medfør af miljøbeskyttelseslovens 

§ 26a pålægge ejeren af en ejendom de rådighedsind-

skrænkninger eller andre foranstaltninger, som er nødven-

dige for at sikre nuværende eller fremtidige drikkevandsin-

teresser. Dette gælder dog alene for forurening med nitrat 

eller pesticider. Et påbud om sådanne rådighedsind-

skrænkninger udløser efter § 26a, stk. 1, erstatning til eje-

ren. 

4.2.6 Aftaler og påbud i indsatsområder 

Miljøbeskyttelseslovens § 26a giver kommunen hjemmel til 

at pålægge de rådighedsindskrænkninger eller andre for-

anstaltninger, som er nødvendige for at sikre nuværende 

eller fremtidige drikkevandsinteresser mod forurening med 

nitrat eller pesticider. Det er dog en betingelse, at der har 

været forsøgt opnået en aftale efter vandforsyningslovens 

§ 13 d. 

Der er dog også forskel på de to regelsæts anvendelses-

område. Hvor miljøbeskyttelseslovens § 26a kun kan bru-

ges til regulering af forureningen med nitrat og pesticider, 

kan aftalerne efter vandforsyningslovens § 13 d bruges 

mere bredt til at realisere indsatsplanen. Indholdet af det, 

der aftales, behøver ikke snævert at være knyttet til nitrat 

og pesticider. 

Et påbud udløser efter § 26a erstatning for det tab, der er 

forbundet med påbuddet. 



K Ø B E N H A V N S  U N I V E R S I T E T  

22 

 

Miljøbeskyttelseslovens § 26a indeholder det, der er formu-

leret som en ”nødvendighedsbetingelse”. Kravet om, at et 

indgreb skal være nødvendigt, indgår også i de almindelige 

ekspropriationsretlige regler som et ekspropriationsretligt 

proportionalitetskrav og kan i øvrigt betragtes som et ud-

slag af det forvaltningsretlige proportionalitetsprincip. Det 

ekspropriationsretlige proportionalitetskrav betyder, at der 

kun kan eksproprieres, når det er nødvendigt og når mindre 

indgribende foranstaltninger ikke kan opfylde formålet. 

Nødvendigheden – eller proportionaliteten – skal kunne do-

kumenteres og nødvendighedsbetingelsen hænger på den 

måde sammen med indsatsplanens funktion som doku-

mentationsgrundlag. Der er dog ikke et krav om på ejen-

domsniveau at dokumentere, at det enkelte påbud efter § 

26a er nødvendigt, når blot det må anses som nødvendigt 

på områdeniveau at reducere forureningen med nitrat og 

pesticider. 

4.2.7 Boringsnære beskyttelsesområder 

Siden 2018 har miljøministeren med hjemmel i vandforsy-

ningslovens § 11 a udpeget boringsnære beskyttelsesom-

råder (BNBO) i hele landet. Typisk har områderne 300-400 

m. radius. Før 2018 lå kompetencen hos kommunerne. 

BNBO-erne er vises nu på Miljøportalens Arealinformation. 

Indenfor BNBO gælder der nogle få generelle forbud. Der 

må således efter vandforsyningslovens § 21 c, stk. 1 ikke 

etableres nye vaskepladser for sprøjeudstyr m.v. Bestem-

melsen om vaskepladser i § 21 c, stk. 1 af § 21 c, stk. 2 og 

3, der også vedrører vaskepladser. 

Indenfor BNBO kan kommunalbestyrelsen også bruge mil-

jøbeskyttelseslovens § 24 til at give individuelt udformede 

forbud mod grundvandstruende aktiviteter og påbud om 

ophør med grundvandstruende aktiviteter – typisk ophør 

med brug af gødning og pesticider, nedlæggelse af eksi-

sterende vaskepladser m.v.  

Der skal udbetales erstatning for restriktioner pålagt efter 

miljøbeskyttelseslovens § 24. Erstatningen betales af de 

ejere eller forbrugere, som har fordele af påbuddet eller for-

buddet, jf. § 64, eller af kommunen, såfremt en bredere 

kreds har fordel af indgrebet. 

4.2.8 Beskyttelseszoner 

Miljøbeskyttelseslovens § 21b fastlægger en beskyttelses-

zone på 25 m omkring alle boringer, der bruges til indvin-

ding af grundvand til almene vandforsyningsanlæg. I be-

skyttelseszonen må der hverken anvendes pesticider, dyr-

kes eller gødskes. Der må dog gerne ske afgræsning og 

anden ekstensiv anvendelse af arealerne. Forbuddene 

gælder kun erhvervsmæssig og offentlig anvendelse af 

gødning og pesticider – og altså ikke privat anvendelse i 

haver og lignende. Landbrugsstyrelsen er tilsynsmyndig-

hed vedrørende beskyttelseszonerne efter miljøbeskyttel-

seslovens § 21b. 

4.2.9 Fredningsbælter  

Miljøbeskyttelseslovens § 24, stk. 1 bruges både til at fast-

lægge restriktionerne i BNBO, men også ofte selvstændigt 

til at fastlægge såkaldte fredningsbælter – typisk på 10 m. 

radius uden om de grundvandingsindvindinger. Frednings-

bælterne fremgår ikke af noget samlet kort og fastlægges 

typisk i indvindingstilladelsen. 

Indenfor fredningsbælterne er et typisk forbudt at bruge  

gødning og pesticider. 

4.2.10 § 22-områder  

Ifølge miljøbeskyttelseslovens § 22 kan kommunalbestyrel-

serne fastlægge et beskyttelsesområde omkring vandfor-

syningsanlæg, som er etableret på grundlag af en tilladelse 

efter vandforsyningslovens § 20 til grundvandsindvinding. 

Områderne fastlægges ofte oftest som et vilkår i indvin-

dingstilladelsen til vandværket, og er ofte en cirkel med 300 

m. radius fra boringen. § 22-områderne fremgår normalt 

ikke af offentlige kort eller GIS. 

Inden for området er det forbudt fremtidigt at have nedsiv-

ningsanlæg og andre af de aktiviteter eller forhold, der kræ-

ver tilladelse efter § 19. Dette retter sig således mod kom-

munen selv i egenskab af tilladelsesmyndighed efter § 19.  

Kommunen kan også beslutte at bestående anlæg eller 

igangværende aktiviteter indenfor § 22-området, skal ned-

lægges inden en vis tidsfrist. Bestemmelsen angår kun an-

læg eller aktiviteter der kræver tilladelse efter § 19 og er på 

sin vis en gentagelse af lovens § 20, hvorefter tilladelser 

efter § 19 kan tilbagekaldes uden erstatning, bl.a. hvis der 
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er fare for forurening af vandforsyningsanlæg. Ønskes ek-

sisterende anlæg nedlagt skal kommunen meddele de på-

gældende ejere det direkte. Her er det ikke nok, at det står 

som et vilkår i vandindvindingstilladelsen. 

5 Forvaltningen af søer og 
vandløb 

5.1 Vandplanlovens beskyttelse af søer og 
vandløb 

Vandplanloven gentager i § 2, nr. 18 og 19 vandrammedi-

rektivets definitioner vedrørende tilstand for overfladevand. 

God tilstand er således når en vandforekomst – en sø, et 

vandløb eller et kystvand – har både en økologisk god (eller 

høj) tilstand og en kemiske god (eller høj) tilstand. Kravene 

er nærmere specificeret i bekendtgørelse 1625/2017 om 

fastlæggelse af miljømål, der bl.a. implementerer vandram-

medirektivets bilag V. 

Bekendtgørelsen opstiller kriterier for både god tilstand og 

høj tilstand. De er inddelt i biologiske, hydromorfologiske 

og fysisk-kemiske delelementer. De biologiske kvalitetsele-

menter angår dyr og planter, de hydromorfologiske kvali-

tetselementer angår bund- og strømningsforhold m.v., 

mens de fysisk-kemiske delelementer angår forhold som 

vandets pH-værdi, temperatur og indhold af konkrete stof-

fer. Det fysisk-kemiske kvalitetselement spiller en sekun-

dær rolle, idet det primært fungerer som støtteelement, når 

der ikke er klar evidens for opfyldelse af miljømålet bedømt 

på de biologiske kvalitetselementer. 

Arbejdet med vandrammedirektivets kvalitetselementer er 

under stadig udvikling. Tilstanden i vandløbene vurderes 

på baggrund af kvalitetselementerne smådyrsfauna, plan-

ter og fisk. Til vurdering af tilstanden er der udviklet en 

række biologiske bedømmelsesmetoder, der kan opdele til-

standen i forskellige klasser. Tilstanden i søerne vurderes 

på baggrund af kvalitetselementerne fytoplankton, og klo-

rofyl i de tilfælde, hvor det ikke er muligt at anvende fy-

toplankton, makrofyter (undervandsplanter) og fisk. Tilstan-

den i kystvandområderne vurderes på baggrund af kvali-

tetselementerne ålegræs, klorofyl og bundfauna i det om-

fang, det er muligt. Der er redegjort nærmere for vurde-

ringssystemet i vandområdeplanerne, og kvalitetselemen-

terne fremgår af bilag 1 til bekendtgørelsen 1625/2017 om 

fastlæggelse af miljømål.  

De fysisk-kemiske kvalitetselementer fremgår også af bilag 

1 til bekendtgørelse 1625/2017 om fastlæggelse af miljø-

mål. Høj tilstand kræver, at niveauet af kemiske stoffer i 

vandet svarer til baggrundsniveauet eller uberørte forhold, 

mens god tilstand blot kræver, at temperatur, iltbalance, 

pH, alkalinitet, sigtedybde, salinitet og indholdet af næ-

ringsstoffer ikke når niveauer, der forhindrer, at der opnås 

de specificerede værdier for de biologiske kvalitetselemen-

ter og dermed forhindrer opfyldelsen af det økologiske de-

lelement af miljømålet. Det er baggrunden for at de fysisk-

kemiske kvalitetselementer ofte kaldes ”supplerende” i.f.t. 

de biologiske kvalitetselementer. 

Hvad angår forurenende stoffer, må koncentrationerne ved 

god tilstand ikke overstige de miljøkvalitetskrav, som også 

fremgår af bilag 2 i bekendtgørelsen. Et miljøkvalitetskrav 

er den koncentration af et bestemt forurenende stof eller en 

gruppe af forurenende stoffer i vand, sediment eller biota 

(dyr og planter), som ikke bør overskrides af hensyn til be-

skyttelsen af menneskers sundhed og miljøet. Definitionen 

stammer fra vandrammedirektivet og er gentaget i § 2, nr. 

36 i vandplanloven. 

Miljømålene har som udgangspunkt kun den retsvirkning 

overfor for de tilladelser m.v., som miljøministeren har fast-

lagt med hjemmel i vandplanlovens § 19, stk. 1. I § 8 i be-

kendtgørelsen om indsatsprogrammer er det imidlertid fast-

slået, at myndighederne ikke må træffe afgørelser der kom-

promitterer miljømålene. Denne forpligtelse er også fast-

slået at EU-domstolen i sagen vedrørende den tyske flod 

Weser. 

5.2 Miljøbeskyttelseslovens krav om 
udledningstilladelse 

Ifølge miljøbeskyttelseslovens § 27 må forurenende stoffer 

ikke tilføres vandløb, søer eller havet eller oplægges såle-

des, at det kan ske. Forbuddet omfatter både spildevand 

og andre forurenende stoffer, men kun med hensyn til spil-

devand kan der dispenseres fra forbuddet jf. § 28. Ordet 

”tilføres” omfatter f.eks. også udslip og tilførsel gennem 
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dræn- og kloakrør, mens ordet ”oplægges” f.eks. også 

dækker den situation, at gylle er udbragt på en skrånende, 

måske frossen mark og ved regnskyl eller tøbrud vaskes 

ud i vandløbet. Der vil her ofte samtidig foreligge overtræ-

delse af husdyrgødningsbekendtgørelsen. Den almindelige 

udkørsel på marken af gødningsstoffer er ikke omfattet af 

§ 27. Her er det husdyrgødningsbekendtgørelsen og 

gødskningsloven, der sætter grænserne for, hvor meget 

der må udbringes. 

Forbuddet i § 27 er ikke ubetinget, idet der kan gives tilla-

delse efter § 28 til, at spildevand tilføres vandløb, søer eller 

havet. Det er lovens hovedregel, at kommunen meddeler 

en sådan udledningstilladelse, idet miljøministeren dog 

meddeler tilladelse til udledning af spildevand fra listevirk-

somheder, hvor ministeren i øvrigt er godkendelsesmyn-

dighed, medmindre spildevandsudledningen fra virksom-

heden kun har et omfang svarende til 30 personækvivalen-

ter eller derunder. 

Hvis et spildevandsanlæg ikke fungerer miljømæssigt for-

svarligt, herunder ikke opfylder de krav, der er fastsat efter 

§§ 28 og 29 samt forudsætninger fastsat efter § 32, stk. 4, 

kan tilsynsmyndigheden efter lovens § 30 påbyde, at der 

foretages den nødvendige forbedring eller fornyelse af an-

lægget. Tilsynsmyndigheden kan endvidere ændre vilkår 

fastsat i en tilladelse efter § 28, hvis de tidligere fastsatte 

vilkår må anses for utilstrækkelige eller uhensigtsmæssige. 

5.3 Vandløbslovens beskyttelse af søer og 
vandløb 

5.3.1 Vandløbslovens anvendelsesområde 

Vandløbslovgivningen strækker sig tilbage til 1800-tallet og 

den gældende vandløbslov er fra 1982. Der er altså tale om 

en ældre lov, og der har da også i flere omgange været lagt 

op til en revision af loven. 

Vandløbslovens centrale begreb er ”vandløb” men loven in-

deholder ikke nogen definition af, hvad der forstås ved et 

vandløb. Der må efter praksis lægges vægt på, om der er 

tale om en klart afgrænset terrænfordybning, som er stadigt 

eller nogenlunde regelmæssigt vandførende. Det er ikke 

afgørende, om der er tale om naturlige eller menneske-

skabte vandløb. Kriterierne er udfoldet i Natur- og Miljøkla-

genævnets udgivelse NoMO nr. 147. 

Lovens regler finder efter § 2 også anvendelse på søer, 

damme, mergelgrave, grøfter, kanaler og rørledninger m.v. 

Kriterierne for, hvornår dræn er omfattet af lovens regler, er 

beskrevet i NoMO nr. 164. 

Vandløb mv., som kun en enkelt har interesse i – det der 

også kaldes enkeltmandsvandløb – er efter § 2, stk. 2 ikke 

omfattet af vandløbsloven, medmindre vandløbet er klassi-

ficeret som offentligt vandløb. Selv om et vandløb fra sit 

udspring til udløb i havet kun ligger på en enkelt ejendom, 

kan andre have en interesse deri, f.eks. i kraft af rettigheder 

til fiskeri eller sejlads. Bestemmelsen om enkeltmands-

vandløb fører også til, at søer, der er beliggende på en en-

kelt mands ejendom og ikke er forbundet med andre søer 

og vandløb via dræn m.v., heller ikke er omfattet af vand-

løbslovens regler. 

Vandløbsloven omfatter ikke spildevandsanlæg. Grøfter og 

rørledninger m.v., der er anlagt til afledning af spildevand, 

er omfattet af miljøbeskyttelseslovens regler og ikke af 

vandløbslovens regler. Ved et spildevandsanlæg forstås 

såvel åbne som lukkede ledninger og anlæg, der tjener til 

afledning og behandling af spildevand i forbindelse med 

udledning af vand til vandløb eller anden recipient. Begre-

bet omfatter således både kloakledninger, samlebrønde, 

pumper og renseanlæg i byerne såvel som kloakledninger, 

septiktanke og nedsivningsanlæg i forbindelse med ejen-

domme i det åbne land. Også grøfter etableret med henblik 

på bortledning af spildevand fra veje og fritliggende ejen-

domme er omfattet af begrebet spildevandsanlæg. 

Sondringen mellem spildevandsanlæg og vandløb giver 

ofte anledning til vanskeligheder. I praksis lægges der ty-

pisk vægt på, om grøften eller rørledningen er anført som 

et spildevandsanlæg i de kommunale spildevandsplaner. 

5.3.2 Vandløbslovens beskyttelsesbestemmelser 

Vandløbsloven indeholder en række bestemmelser, hvor-

efter et indgreb eller en påvirkning af et vandløb kræver til-

ladelse fra vandløbsmyndigheden: 
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 Ændring af vands afløb til eller fra anden persons 

ejendom jf. § 6, stk. 1 

 Bortledning af vand fra vandløb jf. § 6, stk. 2. 

 Indgreb eller ændringer i vandløbets skikkelse 

(vandløbsregulering) jf. § 17 

 Sænkning af vandstanden i søer jf. § 18 

 Anlæg eller ændring af broer, overkørsler eller lig-

nende jf. § 47 

 Anlæg eller ændring af opstemningsanlæg jf. § 48 

Herudover kræver etablering af nye vandløb også tilladelse 

jf. lovens § 21 dog med forbehold for den almindelige dræ-

ningsret efter § 3, stk. 1 og 2. 

Vandløbsregulering kræver vandløbsmyndighedens tilla-

delse jf. lovens § 17. Ved regulering af vandløb forstås efter 

§ 16 ændring af vandløbets skikkelse, medmindre foran-

staltningen er omfattet af reglerne om restaurering eller om 

anlæg af broer, opstemningsanlæg mv. jf. vandløbslovens 

§ 37. Vandløbs naturlige forandringer som følge af f.eks. 

manglende vedligeholdelse er ikke omfattet af begrebet re-

gulering i § 16, jf. også NoMO nr. 124. 

Vandløbets skikkelse er den i regulativet fastsatte eller for 

private vandløb den naturgivne tilstand, medmindre andet 

er fastlagt ved en kendelse, afgørelse eller lignende. I for-

bindelse med regulering mv. af vandløb skal der iagttages 

en særlig procedure, fastsat med hjemmel i lovens § 26, 

der bl.a. sigter mod samarbejde mellem vandløbsmyndig-

hederne og med andre myndigheder samt inddragelse af 

offentligheden. 

Vandløbsregulering er noget andet end vandløbsrestaure-

ring, men grænserne mellem de to former for projekter er 

efterhånden lidt uklar. Vandløbsrestaurering omfatter for-

anstaltninger som genopretning af vandløbs naturlige for-

løb på mindre strækninger og fjernelse af fysiske spærrin-

ger. Restaureringsprojekter, der gennemføres med hjem-

mel i vandløbslovens § 37, er typisk mindre, lokale projek-

ter og må ses i sammenhæng med naturgenopretning efter 

naturbeskyttelsesloven, som kan anvendes, når hele vand-

løbsstrækninger, søer mv. ønskes (re)etableret som et na-

turområde. 

Vandløbsmyndigheden afholder udgifterne ved restaure-

ringer – dog med mulighed for statsligt tilskud. Enhver, der 

lider tab ved en vandløbsrestaurering, har ret til erstatning. 

Det er fremhævet i § 37, stk. 3, at restaureringsprojekter 

ikke kan gennemføres, hvis der derved tilsidesættes væ-

sentlige kulturhistoriske interesser. 

Projekter eller aktiviteter, der kræver tilladelse efter vand-

løbsloven, kan i mange tilfælde ikke udelukkes at påvirke 

et Natura 2000-område eller have betydning for yngle- og 

rasteområder for habitatdirektivets såkaldte bilag IV-arter. I 

sådanne tilfælde må tilladelsen kun gives under iagttagelse 

af habitatbekendtgørelsens bestemmelser. 

Kommunerne er tilsynsmyndighed efter vandløbsloven jf. 

lovens § 54, jf. § 7. Efter § 54a skal tilsynsmyndigheden 

bringe ulovlige forhold til ophør. Vandløbsmyndighedens 

afgørelser, bortset fra afgørelser om erstatning og andre 

økonomiske spørgsmål, kan efter lovens § 80 påklages til 

Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er som i 

mange andre natur- og miljølove 4 uger jf. § 81. 

Kredsen af klageberettigede er afgrænset i § 84. Adressa-

ten og enhver, der har en individuel og væsentlig interesse 

i sagens udfald er klageberettigede. Bredejere, hvis udnyt-

telse af vandløb eller ejendom berøres i en ikke ubetydelig 

grad ved de pågældende foranstaltninger, kan have en ”in-

dividuel og væsentlig interesse”. Derimod vil andre privat-

personer formentlig kun i meget begrænset omfang være 

klageberettigede. De grønne organisationer har som ud-

gangspunkt kun klageberettigelse i visse sager efter loven 

jf. § 84, stk. 2 og 4. 

Vandløbsloven indeholder også enkelte forbud mod påvirk-

ninger af vandløb, som vandløbsmyndigheden ikke kan di-

spensere fra. Det drejer sig om forbuddet mod at plante 

træer, hvis rødder kan tilstoppe rørlagte vandløb jf. § 6, stk. 

3. og forbuddet mod dyrkning m.v. i 2-m bræmmen jf. lo-

vens § 69. 

De 2 m dyrkningsfrie bræmmer gælder for åbne, naturlige 

vandløb og søer samt kunstige vandløb og søer, der enten 

skal opfylde miljømålet godt økologisk potentiale eller mak-

simalt økologisk potentiale. Ved naturlige vandløb forstås 
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efter § 69 vandløb, der har eksisteret fra naturens hånd, 

uanset om de senere er blevet reguleret, f.eks. ved uddyb-

ning, udretning mv. Isolerede søer under 100 m2 er ikke 

omfattet jf. § 69, stk. 1, 2. pkt. 

Bræmmen beregnes fra vandløbets eller søens øverste 

kant, dvs. overgangen fra det skrånende terræn mod vand-

løbet eller søen til det flade terræn, der normalt kan jordbe-

handles. Landbrugsstyrelsen fører tilsyn med overholdelse 

af 2-m bræmmerne og skal efter bræmmebekendtgørel-

sens regler underrette kommunen om eventuelle overtræ-

delser. 

I vandløbsbræmmerne må der hverken ske dyrkning, jord-

behandling, plantning eller terrænændring, anbringelse af 

hegn eller opførelse af bygværker i landzone. Der kan dog 

træffes konkrete afgørelser om plantning eller hegning i for-

bindelse med vandløbsvedligeholdelse jf. lovens §§ 29 og 

34. Forbuddet mod jordbehandling omfatter ikke sprøjtning 

og gødskning, som derfor kan ske på f.eks. græsningsare-

aler. 

Bestemmelsen har været ganske omdiskuteret, da den i 

landbrugskredse blev anset som stridende mod den grund-

lovssikrede ejendomsret. Højesteret har imidlertid fast-

slået, at bestemmelsen har karakter af erstatningsfri regu-

lering. Højesteret lagde primært vægt på, at der var tale om 

et indgreb af så ringe intensitet, at der ikke forelå et ekspro-

priativt indgreb i ejerrådigheden. I de to konkrete forhold, 

der blev fremført i sagen, var der også kun tale om et årligt 

tab på hhv. 2.600 kr. og 300 kr. 

Som et led i 1. generations vandplanlægning efter vand-

rammedirektivet og miljømålsloven blev der i 2012 indført 

10. m dyrknings-, gødsknings- og sprøjtefrie randzoner 

langs alle åbne vandløb samt søer større end 100 m2 i land-

zone. På grund af mangelfulde kort var der i forbindelse 

med lovens vedtagelse en del usikkerhed om, hvilke vand-

løb der skulle have randzoner. I 2015 kom byretten i en 

straffesag mod to landmænd frem til, at der havde været så 

stor usikkerhed om, hvilke vandløb der skulle have randzo-

ner, at der ikke var grundlag for at straffe de to landmænd, 

der havde overtrådt reglerne. Randzoneloven er nu ophæ-

vet og erstattet med nogle mere fleksible ”grønne krav” i 

den generelle landbrugsstøtteordning. 

5.3.3 Vandløbsregulativer og 

vandløbsvedligeholdelse  

Vandløb kan være klassificerede som henholdsvis offent-

lige og private vandløb. Vandløbsklasserne er ikke et 

spørgsmål om ejendomsret. Vandløbsklasserne har pri-

mært noget at gøre med regulativpligt og vedligeholdelses-

pligt. Private vandløb vedligeholdes af bredejerne, dvs. 

dem, der ejer jorden, der støder op til vandløbet, mens of-

fentlige vandløb vedligeholdes af vandløbsmyndigheden, 

dvs. kommunen. 

Vandløbsloven fastlægger ikke ejendomsretten til søer og 

vandløb. Ferskvandsområder hører som udgangspunkt til 

bredejendommene efter det såkaldte nærhedsprincip. Det 

er derfor normalt midtlinjen i et vandløb, der udgør ejen-

domsgrænsen mellem ejendommene på hver sin side af 

vandløbet. Det samme gælder søer. Enkelte søer som 

f.eks. Arre Sø og Esrum Sø er dog af historiske grunde 

særskilt udmatrikuleret. Der kan også være truffet særlige 

aftaler om ejendomsretten til særligt etablerede vandløb. 

Ejendomsretten til en sø eller et vandløb indebærer nogle 

få ejerbeføjelser, såsom ret til siv- og rørskær, jagt og fi-

skeri i overensstemmelse med lovgivningens regler i øvrigt, 

men ejerens benyttelse af vandløbet må selvfølgelig re-

spektere de mange begrænsninger, der er opstillet i vand-

løbsloven og i anden natur- og miljølovgivning. 

For offentlige vandløb skal vandløbsmyndigheden udar-

bejde vandløbsregulativer jf. vandløbslovens § 12. Der ud-

arbejdes ikke regulativer for private vandløb, men vand-

løbsmyndigheden kan fastsætte bestemmelser om vandlø-

bets skikkelse eller vandføring jf. lovens § 15 og om vedli-

geholdelse jf. § 36. 

En stor del af de danske vandløb er mere eller mindre re-

gulerede i form af udretning, uddybning m.v. Mange steder 

– særligt i de mindre vandløb – er vandløbsstrækninger 

desuden rørlagt. Reguleringen er primært sket med henblik 

på at afvande de omkringliggende arealer, så de kan an-

vendes til landbrugsmæssig drift. Reguleringerne har ge-

nerelt betydet et tab af fysisk variation i vandløbene og har 



K Ø B E N H A V N S  U N I V E R S I T E T  

27 

 

medført, at miljø- og naturkvaliteten af vandløbene er ble-

vet forringet, så levestederne for vandløbenes naturlige 

dyre- og planteliv mange steder er forsvundet. I mange 

vandløb har reguleringen også betydet øget erosion af 

bund og brinker med øget sandtransport til følge. Sand og 

sediment, der vandrer i vandløbene, forringer gydeban-

kene med sten og grus til skade for fiskebestanden. 

Vandløbsregulativerne er et centralt middel til at sikre vare-

tagelsen af natur- og miljømæssige interesser over for af-

ledningsinteresserne, jf. vandløbslovens formålsbestem-

melse. Vandløbsregulativerne udgør et administrations-

grundlag for vandløbsmyndighederne f.eks. ved at sætte 

krav til vandløbsprofilen og vandløbsvedligeholdelsen. De 

enkelte bestemmelser er også, i det omfang de holder sig 

inden for emnerne i § 12, direkte bindende. Der er med 

hjemmel i lovens § 14 udstedt nærmere regler om udarbej-

delsen af vandløbsregulativer i bekendtgørelsen om vand-

løbsregulering, restaurering m.v., og Miljøministeriet har 

også gennem tiden udarbejdet flere gode vejledninger om 

vandløbsvedligeholdelse m.v.. 

Vandløbsmyndigheden skal ifølge vandløbslovens § 12, 

stk. 1 i regulativet fastsætte nærmere bestemmelser om: 

 Vandløbets skikkelse eller vandføringsevne 

 Vandløbets vedligeholdelse jf. lovens kap. 7 

 Ændringer i retten til sejlads jf. lovens § 4 

 Restaureringsforanstaltninger jf. lovens §§ 37 og 

37a 

 Beslutninger om friholdelse af arealer langs vand-

løb, jf. lovens § 69 

Tilvejebringelse af et vandløbsregulativ sker efter en nær-

mere fastlagt procedure fastlagt i en bekendtgørelse med 

hjemmel i § 14. 

Vandløbsvedligeholdelse har til formål at opretholde vand-

løbets skikkelse eller vandføringsevne. Alt efter hvad der er 

nødvendigt for at skikkelse og vandføringsevne oprethol-

des, består ”vedligeholdelsen” rent praktisk i, at grøden, 

dvs. planterne i vandløbet, slås med en le eller en bådmon-

teret fingerklipper eller opgraves med det, der hedder en 

mejekurv, monteret på en gravemaskine. Har vandløbs-

bunden hævet sig ved aflejringer, graves den ud, og gene-

rer vegetationen på bredden vandføringen i vandløbet, kan 

den også slås. 

Vedligeholdelsen af vandløb giver ofte anledning til konflik-

ter mellem det at sikre vandafledning og dræning af land-

brugsjorden på den ene side og varetage miljømæssige in-

teresser i en naturlig vandløbsflora og -fauna på den anden 

side. Vandløbsvedligeholdelse mindsker som udgangs-

punkt den fysiske variation i vandløbene markant og med-

fører en reduktion i levesteder for planter, smådyr og fisk. 

Samtidig er der i mange tilfælde problemer med jorderne 

langs vandløbene ”sætter sig”, når de iltes på grund af af-

vandingen. Derved øges behovet for vedligeholdelse og 

uddybning af vandløbene hvis dyrknings- eller græsnings-

mulighederne langs vandløbene skal fastholdes. 

Det fremgår klart af § 27, stk. 1, at vedligeholdelsen skal 

sikre, at det enkelte vandløbs skikkelse eller vandførings-

evne ikke ændres. Efter § 32 omfatter vedligeholdelsen af 

rørlagte offentlige vandløb dog ikke hel eller delvis omlæg-

ning af rørledninger. Disse sager afgøres efter reglerne om 

regulering m.v. af vandløb og anlæg af nye vandløb. Det 

betyder, at det som udgangspunkt er lodsejerne, der skal 

afholde udgifterne hertil. 

Der kan ikke i et regulativ fastsættes en ændret skikkelse 

af et vandløb, uden at der gennemføres en reguleringssag 

efter § 16. Det er omdiskuteret, om det er muligt uden er-

statning til lodsejerne, at fastsætte en mere skånsom ved-

ligeholdelse i et vandløbsregulativ som ændrer den eksi-

sterende vandføringsevne. 

I forbindelse med vandrammedirektivets nye krav til god 

økologisk tilstand i vandløbene blev der som § 12, stk. 3 i 

vandløbsloven indføjet en bestemmelse i vandløbsloven 

om, at der i et regulativ kan fastsættes bestemmelser om, 

at et vandløb eller dele heraf ikke eller kun i særlige tilfælde 

må vedligeholdes. En tilsvarende bestemmelse blev for pri-

vate vandløbs vedkommende indsat som § 36a. Der skulle 

etableres en særlig tilskudsordning, hvorved landmæn-

dene blev sikret mulighed for kompensation for tab, og der 

skulle udarbejdes et kort over de vandløbsstrækninger, der 
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berettigede til kompensation. Der viste sig dog at være så 

mange vanskeligheder ved at gennemføre denne regule-

ring, at den blev opgivet. 

Forbuddet mod tilstandsændring af beskyttede vandløb i 

naturbeskyttelseslovens § 3 er ikke til hinder for, at der kan 

foretages sædvanlig oprensning og anden sædvanlig ved-

ligeholdelse af et vandløb. Derimod vil oprensning af et 

vandløb, ekstraordinær hårdhændet grødeskæring el. lign., 

der ikke falder ind under sædvanlig vedligeholdelse, kunne 

kræve en dispensation efter naturbeskyttelsesloven. 

Den faktiske vedligeholdelse af offentlige vandløb påhviler 

vandløbsmyndigheden jf. vandløbslovens § 31. Private 

vandløb skal vedligeholdes af bredejerne jf. § 35, medmin-

dre der er truffet anden bestemmelse, f.eks. i forbindelse 

med vandløbsmyndighedens fastsættelse af bestemmel-

ser om vedligeholdelsens omfang og udførelse i henhold til 

§ 36. 

Manglende eller utilstrækkelig vedligeholdelse af offentlige 

vandløb er i flere sager anset som erstatningspådragende 

adfærd, ud fra de almindelige erstatningsretlige betingelser 

om culpa, adækvans, kausalitet og økonomisk tab.  

Et erstatningskrav skal rettes mod den vedligeholdelses-

pligtige, hvilket vil sige vandløbsmyndigheden for så vidt 

angår offentlige vandløb, og bredejerne for så vidt angår 

private vandløb. Såfremt vedligeholdelse i overensstem-

melse med regulativets bestemmelser har været helt umu-

liggjort – f.eks. hvis vandløbet har været frosset – ifalder 

vandløbsmyndigheden dog ikke erstatningsansvar. 

Det er omtvistet, om bredejerne kan kræve erstatning for 

en regulativbaseret forringelse af et vandløbs vandafled-

ningsevne. 

5.4 Særligt om dræning og 
vandløbslovens dræningsret 

Vandløbslovens § 3 fastslår jordbrugserhvervets umiddel-

bare ret til dræning (stk. 1) på egen ejendom og til afledning 

af drænvandet (stk. 2) til åbne vandløb, der støder op til 

egen grund. Dræningsretten efter stk. 1 fastslår en umid-

delbar adgang til grundvandssænkning ved almindelig ud-

grøftning og dræning men tilsidesætter f.eks. ikke kravet 

om dispensation til tilstandsændringer i beskyttede naturty-

per m.v. Retten til afledning af vand efter vandløbslovens § 

3, stk. 2 betyder, at disse udledninger ikke kræver tilladelse 

efter miljøbeskyttelseslovens § 28. 

Som det er formuleret i § 3, stk. 2, gælder afledningsretten 

for drænvand kun til vandløb, der støder op til egen grund. 

Det gælder dog ikke for vandløb, der udelukkende er anlagt 

til særlige formål eller for en bestemt kreds af grundejere jf. 

lovens § 5. Afledningsretten gælder kun til åbne, naturlige 

vandløb og ikke til rørlagte vandløb jf. Natur- og Miljøklage-

nævnets udgivelse NoMO nr. 147. Naturlige vandløb skal 

her forstås som vandløb, der løber på strækninger, hvor 

der fra naturens hånd har været et vandløb – i modsætning 

til f.eks. afvandingskanaler, drængrøfter, drænledninger 

m.v.  

Afvandingsarbejder, der omfatter mere end én bred- eller 

grundejer, er ikke omfattet af den almindelige dræningsret 

og kræver derfor vandløbsmyndighedens godkendelse. 

Dræningsprojekter, der omfatter flere grundejere, kræver 

således tilladelse efter lovens § 21 om anlæg af nye vand-

løb. Det samme gælder tilslutning af nye dræn til eksiste-

rende drænsystemer på naboejendomme. 

Ved dræning af dyrkningsjord kan der opstå forurenings-

problemer med okker i vandløbene, dvs. jernforbindelser, 

der forringer vandkvaliteten og skader dyre- og plantelivet, 

samt andre miljømæssige, rekreative og erhvervsmæssige 

interesser, der knytter sig til et vandløb. Inden for de særligt 

udpegede okkerpotentielle områder kræves derfor tilla-

delse efter okkerloven til udgrøftnings- og dræningsprojek-

ter. 

Dræningsretten har været omstridt. Der er ikke tvivl om, at 

dræning og afledning af drænvand medfører betydelig for-

urening af søer, vandløb og kystvande med næringsstoffer. 

Imidlertid har Højesteret i U 1987.118H antaget, at miljøbe-

skyttelseslovens bestemmelser ikke kunne ændre på, at 

der – uanset den medførte forurening – er en umiddelbar 

ret efter vandløbsloven til sædvanlig dræning og afledning 

af drænvand som led i den almindelige landbrugsdrift. 
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Dræningsprojekter er blandt de projekter, der skal scree-

nes for VVM-pligt jf. miljøvurderingslovens § 16 og 21, jf. 

lovens bilag 2, punkt 1, litra c. Desuden kræver ny dræning 

af fredskovspligtige arealer inden for Natura 2000-områder 

anmeldelse efter skovloven jf. skovlovens bilag 1, pkt. 6. 

Grundvandssænkning i forbindelse med bygge- og an-

lægsprojekter, råstofgravning m.v. kræver tilladelse efter 

vandforsyningslovens § 26, mens anden grundvands-

sænkning eller dræning ikke kræver tilladelse. Anden 

grundvandssænkning på enkelte ejendomme, som f.eks. 

omfangsdræn ved huse og dræning, haver, parker og 

idrætsanlæg m.v., kræver ikke i sig selv tilladelse, medmin-

dre det involverer flere grundejere. Bortledning af drænvan-

det kræver dog tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens reg-

ler. Afledning af drænvand fra andre aktiviteter end jord-

brugsmæssige – f.eks. fra golfbaner, ridebaner, græsplæ-

ner m.v. – kræver således tilladelse efter miljøbeskyttelses-

lovens § 28. Disse drænanlæg vil normalt ikke skulle be-

handles efter vandløbslovens regler om vandløb, men efter 

miljøbeskyttelseslovens regler om spildevandsanlæg. Ned-

sivning af den slags drænvand er i sagens natur sjældent 

en mulighed men vil i øvrigt også kræve tilladelse efter mil-

jøbeskyttelseslovens § 19. 

5.5 Naturbeskyttelseslovens beskyttelse 
af søer og vandløb 

Naturbeskyttelseslovens § 3 beskytter søer og vandløb 

som biotoper, mens § 16 beskytter dem som land-skabs-

elementer. Der gælder dog ikke den samme afgrænsning 

af vandløb og søer efter hhv. § 3 og § 16. 

Søer skal være over 100 m2 for at være beskyttede efter § 

3, og beskyttelsen af nyetablerede eller tilfældigt opståede 

søer indtræder efter klagenævnets praksis, så snart der er 

etableret et naturligt dyre- og planteliv i søen. Søerne be-

høver ikke være naturligt opståede, som bestemmelsens 

formulering ellers godt kunne give indtryk af. Tekniske an-

læg som f.eks. spulefelter og forsinkelsesbassiner for vej-

vand bliver også omfattet af beskyttelsen, når der indfinder 

sig et naturligt dyre- og planteliv i dem. Det gælder dog efter 

§ 3 i bekendtgørelsen om beskyttede naturtyper ikke for de 

minivådområder, som landmænd har etableret med offent-

ligt tilskud.  

For vandløbs vedkommende kræver § 3-beskyttelsen en 

konkret udpegning af miljøministeren. Eventuelle rørlagte 

strækninger af beskyttede vandløb er dog ikke beskyttede 

– uanset at de måtte være markerede som beskyttede på 

web-portalen Danmarks Arealinformation. 

Beskyttelseslinjen efter § 16 løber i en afstand af 150 m 

langs de vandløb, der er "registreret med en beskyttelses-

linje efter den tidligere lovgivning". I praksis forlader man 

sig på miljøministeriets registreringer, som vises på Dan-

marks Arealinformation. Det er kun søer med en vandflade 

på 3 ha eller derover, der har en beskyttelseslinje efter § 

16. Linjen beregners fra overgangen mellem landvegeta-

tion og vandplanter. 

Kommunalbestyrelsen kan i medfør af lovens § 65 dispen-

sere fra både § 3 og § 16. Praksis anses normalt for restrik-

tiv, navnlig for dispensationer fra § 3-beskyttelsen, hvor der 

kun kan meddeles dispensation i særlige tilfælde. 

6 Fjorde og kystvande 

6.1 Vandplanlovens forpligtelser 

Fjorde og kystnære havområder inden for en sømil fra det, 

der kaldes basislinjen, kategoriseres efter vandrammedi-

rektivets og vandplanlovens bestemmelser som kystvande 

jf. også vandplanlovens § 2, nr. 7. 

Kystvande skal ligesom andre vandforekomster som ud-

gangspunkt beskyttes mod forringelse og forurening med 

miljøfremmede stoffer samt opnå en god tilstand i 2015 jf. 

vandplanlovens § 7. 

Miljøtilstanden i de danske kystvande er først og fremmest 

bestemt af vandets indhold af næringsstoffer. Næringsstof-

ferne fører til algevækst, og algerne bortskygger bundplan-

terne og medfører iltsvind, når de nedbrydes. Lokalt kan 

kystvandene dog også være betydelig påvirket af projekter 

og aktiviteter som muslingeskrab, havbrug, råstofindvin-

ding, havne- og brobyggeri m.v. Disse reguleres som ho-

vedregel ved enkelttilladelser, mens landbrugets anven-

delse af gødning og spildevandshåndteringen i det åbne 

land i højere grad har karakter af en generel regulering. 
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Vandrammedirektivets definition af god tilstand for kyst-

vande er gentaget i bilag 1 til bekendtgørelse 1625/2017 

om fastsættelse af miljømål, og punkt 3.3. i bilag 3 til over-

vågningsbekendtgørelsen angiver klorofyl a, ålegræs og 

bundfauna som de parametre (også kaldet kvalitetsele-

menter), som status bestemmes på baggrund af. 

Skaldyrvande og badeområder er udlagt som beskyttede 

områder efter vandplanlovens § 16. Disse områder findes 

oftest i kystvandene. Udlægningen af badevande betyder, 

at badevandsbekendtgørelsens krav også skal iagttages. 

Udpegningen af et område som skaldyrvand betyder, at § 

18 gælder parallelt med miljømålet fastsat efter § 7. 

6.2 Regulering ved enkelttilladelser m.v. 

Regulering af aktiviteter og anlæg i kystzonen og på havet 

er kompleks. Lovgivning og forvaltning er karakteriseret 

ved et skel ved kystlinjen, hvor lovgivningen på land for-

trinsvis administreres af de kommunale myndigheder, 

mens lovgivningen på havet administreres af flere forskel-

lige statslige sektormyndigheder. De statslige sektormyn-

digheder på havet omfatter bl.a. Kystdirektoratet, Energi-

styrelsen, Miljøstyrelsen, Landbrugsstyrelsen, Søfartssty-

relsen og Søværnets Operative Kommando. 

7 Særligt om 
miljøregulering af 
landbrug 

Landbrugets påvirkning af vandmiljøet er genstand for en 

detaljeret regulering i form af både generelle regler om bl.a. 

gødningsanvendelse og konkret regulering bl.a. ved miljø-

godkendelser af husdyrbrug. Hertil kommer yderligere re-

gulering gennem f.eks. indsatsplaner efter vandforsynings-

loven og påbud efter miljøbeskyttelsesloven. 

7.1 Den generelle regulering af 
landbrugets anvendelse af gødning 

Den generelle anvendelse af kunstgødning, husdyrgød-

ning samt andre produkter til jordbrugsformål sker i medfør 

af en række regelsæt. Hovedregelsættet er gødningsan-

vendelsesloven og de tilhørende bekendtgørelser under 

Fødevareministeriet. Hertil kommer husdyrgødningsbe-

kendtgørelsen (bekendtgørelse om miljøregulering af dyre-

hold og om opbevaring og anvendelse af gødning) og slam-

bekendtgørelsen udstedt med hjemmel i bl.a. miljøbeskyt-

telsesloven og husdyrbrugloven. Ved ændring af husdyr-

brugloven i februar 2017 skete der en adskillelse af regule-

ringen af landbrugets gødningsanvendelse på markerne og 

reguleringen af husdyrbrugenes anlæg. Med virkning fra 1. 

august 2017 indgår gødningsanvendelsen på markerne så-

ledes ikke længere som en del af et husdyrbrugs miljøgod-

kendelse. I stedet blev der etableret en ny generel regule-

ring af gødningsanvendelsen, herunder med særlige krav 

vedrørende fosfor og krav vedrørende efterafgrøder. I 2019 

samledes reglerne om efterafgrøder mv. i gødningsanven-

delsesloven, herunder den såkaldte målrettede regulering, 

hvor kravene i et vist omfang er differentieret i forhold til 

oplande, tilstand og miljømål for søer og kystvande. 

Reglerne for godkendelse af pesticider er vedtaget på EU-

niveau, og godkendelse af aktivstoffer sker i EU-regi, mens 

vurderingen af plantebeskyttelsesmidlerne sker nationalt 

eller inden for de zoner, som landene er inddelt i. Danmark 

kan kun fastsætte særlige nationale krav til godkendelse 

eller anvendelse af pesticider, hvis det kan begrundes med 

særlige nationale forhold for Danmark.   

7.1.1 Gødningsanvendelsesloven mv. 

Gødningsanvendelsesloven og de tilhørende bekendtgø-

relser indeholder en række generelle regler for brugen af 

gødning på landbrugsarealer. Landbrug, der er omfattet af 

loven, skal udarbejde mark- og gødningsplaner og føre et 

gødningsregnskab, der viser, at reglerne er overholdt. Det 

fremgår nærmere af lovens § 5, stk. 2, hvilke landbrug (og 

skovbrug) der er omfattet af kravene om gødningsregnska-

ber. Gartnerier og planteskoler kan også være omfattet. 

Gødningsregnskabet skal opgøres hvert år og skal inde-

holde virksomhedens samlede kvote og forbrug af kvæl-

stof, virksomhedens besætningsstørrelse samt det sam-

lede areal med et gødningsbehov. Hertil kommer andre op-

lysninger med betydning for gødningsanvendelsen og ud-

vaskningen af næringsstoffer, som f.eks. årets nedbør, det 

der hedder afgrødernes forfrugtsværdi, og anvendelsen af 

efterafgrøder. I planperioden må virksomhedens forbrug af 

kvælstof ikke overstige virksomhedens kvote for kvælstof. 
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Gødningsregnskabet skal senest den 31. marts indberettes 

til Landbrugsstyrelsen for den afsluttede planperiode. Ind-

beretningen sker digitalt i systemet www.landbrugsindbe-

retning.dk. 

Landbrugsstyrelsen fastsætter årligt i gødskningsbekendt-

gørelsen kvælstofnormer for afgrøderne ud fra bl.a. stan-

dardudbytte og gødningsbehov, jordbundsforhold og sær-

lige vandingsbehov, samt planperiodens kvælstofprog-

nose. 

7.1.2 Bekendtgørelse om næringsstofreducerende 

og dyrkningsrelaterede tiltag  

Af hensyn til udvaskningen med næringsstoffer er der i be-

kendtgørelse om næringsstofreducerende og dyrkningsre-

laterede tiltag fastsat en række regler for plantedække med 

efterafgrøder og alternativer hertil, som mellemafgrøder, 

brakmarker og energiafgrøder. Der er også i §§ 29 og 30 

fastsat forskellige og ret detaljerede regler om tidspunkter 

for jordbearbejdning m.v.  

Efterafgrødekrav er et virkemiddel til at begrænse navnlig 

kvælstofudvaskning fra de dyrkede arealer. Visse afgrøde-

typer, f.eks. korsblomstrede afgrøder, korn eller græs sået 

før eller efter høst, kan anvendes til opfyldelse af efteraf-

grødekrav. Det er også muligt at etablere alternativer til ef-

terafgrøder f.eks. ved braklægning, reduktion af kvælstof-

kvote.  

Kravene om efterafgrøder omfatter det generelle krav om 

pligtige efterafgrøder på enten 10 eller 14 % ogkrav om de 

såkaldte husdyrefterafgrøder, der gælder for alle jordbrug, 

der udbringer husdyrgødning og anden organisk gødning 

svarende til 30 kg. kvælstof eller derover pr. hektar harmo-

niareal. Andelen af husdyrefterafgrøder varierer fra 0 til 

30,5 for forskellige oplande til nitratfølsomme habitatnatur-

typer i Natura 2000-områder samt til kystvandoplande med 

indsatsbehov i henhold til vandområdeplanerne, se be-

kendtgørelsens bilag 2.  

Det generelle efterafgrødekrav og husdyrefterafgrøderne 

suppleres af en målrettet efterafgrødeordning, hvor land-

mændene kan søge om støtte til udlæg af efterafgrøder in-

den for områder med et særligt behov for reduktion af kvæl-

stofudvaskning. Hvis landmændene ikke frivilligt udlægger 

tilstrækkeligt mange efterafgrøder, skal kravet gøres obli-

gatorisk. De målrettede efterafgrøder var resultatet af en 

forhandling med EU Kommissionen i forbindelse med den 

politiske aftale ”Landbrugspakken”, der lempede gødnings-

normerne. Kommissionen var ikke var tilfreds med lempel-

serne i forhold til overholdelse af bl.a. habitatdirektivet og 

vandrammedirektivet.  

7.1.3 Gødningsanvendelsesbekendtgørelsen 

Ved ændringen af husdyrbrugloven i februar 2017, hvor re-

gulering af gødningsanvendelsen blev udskilt fra miljøgod-

kendelserne, blev der indføjet regler om en særlig fosforre-

gulering. Reglerne findes nu i en ny gødningsanvendelses-

bekendtgørelse, der også omfatter anden (organisk) gød-

ning end husdyrgødning, herunder afgasset biomasse. 

Den nye fosforregulering indebærer, at der fastsættes så-

kaldte fosforlofter for både organisk gødning og handels-

gødning. Fosforlofterne for organisk gødning differentieres 

efter gødningstyper og skærpes for særlige oplande og 

over tid. Endvidere er der fastsat særlige krav med henblik 

på at undgå overfladeafstrømning og jorderosion. Krav om 

fosforregnskaber blev i 2019 overført til gødningsanvendel-

sesloven.  

Husdyrgødning, biomasse m.v. må efter bekendtgørelsens 

§ 4 kun tilføres til afgrøder for hvilke, der er fastsat en kvæl-

stofnorm eller en retningsgivende norm for fosfor og kalium 

ifølge gødskningsloven og de i medfør heraf udstedte be-

kendtgørelser. 

Udgangspunktet er, at udbringning af flydende husdyrgød-

ning skal ske ved slangeudlægning, nedfældning og lig-

nende jf. bekendtgørelsens § 6. Der er for visse arealer 

krav om ammoniakreducerende teknikker. Det er som ud-

gangspunkt forbudt at udbringe flydende husdyrgødning fra 

høst frem til 1. februar, jf. § 9. Forbudsbestemmelsen har 

dog visse undtagelser, og der er særlige bestemmelser og 

tidspunkter for udbringning af både fast gødning, flydende 

gødning og ensilagesaft afhængig af udbringningsareal og 

efterfølgende afgrødevalg. 

Gødningsanvendelsesbekendtgørelsens § 10, stk. 3 inde-

holder en regel om, at husdyrgødning, der udbringes på 
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ubevoksede arealer, skal nedbringes hurtigst muligt og in-

den 4 timer, så ammoniakken ikke fordamper fra gødnin-

gen og fører til næringsberiget regn. Ifølge § 10, stk. 2 skal 

der også ske nedbringning inden for 4 timer, hvis arealet 

ligger inden for 20 m fra kategori 1-natur samt lobeliesøer 

og højmoser omfattet af kategori 2-natur. Bekendtgørel-

sens § 10 har også til hensigt at beskytte overfladevand. 

Der er således forbud mod udbringning af gødning, hvor 

der er fare for gødningen strømmer til søer eller vandløb. 

Der er ligeledes forbud mod udbringning på stejle skrånin-

ger hældende mod vandløb og søer. Der gælder også sær-

lige krav til at undgå erosion af jord til vandløb, søer eller 

kystvande, f.eks. dyrkningsfrie zoner eller permanent 

græsdække, jf. § 11. 

Harmonireglerne i bekendtgørelsens kapitel 3 er de gene-

relle regler, der regulerer forholdet mellem husdyrgød-

ningsmængden på en bedrift i forhold til det areal, som be-

driften har til rådighed for udbringning af husdyrgødningen. 

Harmonireglerne bruges dermed til at regulere, hvor meget 

husdyrgødning, der må udbringes på markerne med afsæt 

i nitratdirektivets grænse på max. 170 kg. N/ha/år.  

Mængden af udbragt husdyrgødning beregnes i planperio-

den ud fra den producerede mængde korrigeret for den for-

skydning, der sker som følge af oplagring m.v., jf. § 20. Der 

kan indgås aftaler om overførsel af overskydende gødning 

til f.eks. biogasanlæg. 

7.1.4 Slambekendtgørelsen  

Anvendelse af spildevandsslam og andre affaldsprodukter 

til jordbrugsformål er reguleret i det, der kaldes slambe-

kendtgørelsen. Med bekendtgørelsen reguleres, hvilke ty-

per affald der kan anvendes til jordbrugsformål, og hvilke 

krav der må stilles til indholdet af tungmetaller og miljøfrem-

mede stoffer i affaldet. 

Bekendtgørelsens grænseværdier er generelt fastsat ud fra 

det kriterium, at der ikke må ske en ophobning af metaller 

og miljøfremmede stoffer i jorden som følge af anvendelse 

af spildevandsslam og andet affald til jordbrugsformål. Det 

er efter bekendtgørelsen forbudt at anvende ubehandlet 

spildevandsslam til jordbrugsformål, og anvendelsen af 

spildevandsslam er begrænset i forhold til hvilken forudgå-

ende behandling, som slammet har været igennem. 

7.2 Husdyrbrugloven og 
husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen 

Husdyrbrugloven kaldes også husdyrgodkendelsesloven 

eller bare husdyrloven. Loven fastsætter nærmere krav 

vedrørende miljøgodkendelse af husdyrbrug. Frem til lov-

ændringen i 2017 omfattede en miljøgodkendelse både 

husdyrbrugets anlæg, dvs. bygninger mv., og anvendelsen 

af husdyrgødning på markerne. Det er imidlertid ændret så-

ledes, at miljøgodkendelser nu alene vedrører husdyrbru-

gets anlæg, mens anvendelsen af husdyrgødning på mar-

kerne er reguleret ved generelle regler både i medfør af 

husdyrbrugloven (fosforkrav) og gødningsanvendelseslo-

ven (kvælstofnormer, husdyrefterafgrøder mv.). Loven 

suppleres af en ny husdyrgødningsbekendtgørelse, der in-

deholder en række bestemmelser vedrørende bl.a. opbe-

varing og udbringning af husdyrgødning, men indeholder 

også regler for andre former for gødning. 

 

Ved ændring af loven i 2017 ændredes også godkendel-

sessystemet, således at der nu opereres med en egentlig 

godkendelse af større husdyrbrug og en mindre omfat-

tende tilladelse til mindre husdyrbrug. Endvidere anvender 

den nye lov ikke længere begrebet dyreenheder (hvor 1 DE 

svarede til ca. 100 kg N), men bruger i stedet produktions-

areal og ammoniakudledning, som parametre for, om der 

kræves en godkendelse eller en tilladelse.  

Loven omfatter ifølge § 3 husdyrbrug, der har et produkti-

onsareal på over 100 m2. Nye husdyrbrug er umiddelbart 

omfattet af loven, mens eksisterende husdyrbrug først om-

fattes først af lovens godkendelseskrav, når de udvides el-

ler ændres. Indtil dette tidspunkt er de omfattet af den æl-

dre regulering, der findes i miljøbeskyttelsesloven.  

Husdyrbrugloven indeholder både de miljøgodkendelses-

krav, der følger af IE-direktivet, de miljøvurderingskrav der 

følger af VVM-direktivet og de rent danske regler i planlo-

ven om landzonetilladelse. Derimod er naturbeskyttelses-

lovens regler og reglerne i habitatbekendtgørelsen om ha-

bitatvurderinger ikke indarbejdet i loven. 
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Loven indeholder for det første nogle generelle krav i §§ 6-

9. Det er f.eks. afstandskravene til byzone og sommerhus-

områder i lovens § 6 og afstandskrav til ammoniakføl-

somme naturtyper i lovens § 7.  

Dernæst indeholder loven to typer ”godkendelse” for hus-

dyrbrug:  

1) Godkendelse efter § 16 a af husdyrbrug med en ammo-

niakudledning på over 3.500 kg N/år, med flere end 750 

stipladser til søer, 2.000 pladser til slagtesvin eller 40.000 

pladser til fjerkræ. 

2) Tilladelse efter § 16 b til andre husdyrbrug med over 100 

m2 produktionsareal. 

Udgangspunktet er efter husdyrgodkendelsesbekendtgø-

relsens § 24, at kommunalbestyrelsen ikke kan give tilla-

delse eller miljøgodkendelse, hvis husdyrbruget med det 

ansøgte kan indebære væsentlig virkning på miljøet, som 

ikke kan imødegås med vilkår. En virkning anses for væ-

sentlig, hvis det såkaldte beskyttelsesniveau for ammoniak 

eller for lugt ikke er overholdt.  

Beskyttelsesniveauet og muligheden for at stille vilkår med 

hensyn til ammoniakfordampning fra staldanlæg er nær-

mere fastlagt i bekendtgørelsens §§ 25-30 og bilag 3. Kra-

vene vedrørende lugt er fastsat i bekendtgørelsens §§ 31-

32 og bilag 3.  

For husdyrbrug med en ammoniakemission på over 750 kg 

N/år stilles der efter § 25 og bilag 3-5 krav om, at emissio-

nerne reduceres til et niveau svarende til anvendelsen af 

den bedste tilgængelige teknik, det der også kaldes ”BAT” 

efter det engelske udtryk ”best available technologies”.  

8 Særligt om 
regnafstrømning og 
spildevand 

Fra renseanlæg, spredt bebyggelse og industri udledes el-

ler nedsives spildevand til vandområder og grundvand. 

Spildevandet påvirker vandområderne navnlig på grund af 

iltforbrugende organiske stoffer, kvælstof, fosfor, og miljø-

farlige forurenende stoffer. Ved kraftig regn overbelastes 

kloaksystemer og renseanlæggene. Det resulterer i over-

svømmelse af byområder og regnbetingede overløb fra klo-

akkerne, hvor urenset spildevand udledes direkte til søer 

og vandløb.  For at forebygge omfanget af dette, arbejdes 

der i de fleste kommuner på at separatkloakere byområ-

derne, så regnafstrømning og husspildevand løber i hvert 

sit rørsystem, og regnafstrømningen afledes lokalt – det 

der også kaldes ”LAR”. Den retlige ramme for dette arbejde 

udgøres af miljøbeskyttelseslovens regler om spildevands-

tilladelser og spildevandsplanlægning, planlovens regler 

om klimatilpasning og lokalplanlægning, betalingslovens 

regler om betaling for spildevandsafledning og vandsektor-

lovens regler om organisering af vandselskaberne. 

8.1 Miljøbeskyttelsesloven - 
spildevandsplaner og 
spildevandshåndtering 

Juridisk set bliver regnvand til spildevand, så snart det ram-

mer en befæstet overflade. Det betyder f.eks., at det kræ-

ver en tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19 eller 28 

at nedsive regnvand lokalt eller at udlede til vandløb, søer 

m.v.. Tilsvarende kræver det en tilladelse, hvis man vil op-

samle vandet et sted eller på en måde, hvor det har overløb 

til vandløb, søer eller til havet. 

Ved spildevand forstås efter spildevandsbekendtgørelsens 

§ 4 alt vand, der afledes fra beboelse, virksomheder, øvrig 

bebyggelse samt befæstede arealer. Ved husspildevand 

forstås spildevand fra husholdninger herunder afløb fra to-

iletter. Ved tag- og overfladevand forstås regnvand fra tag-

arealer og andre helt eller delvist befæstede arealer. Tag- 

og overfladevandet må dog – for at blive behandlet efter 

reglerne om tag- og overfladevand – ikke indeholde andre 

stoffer, end hvad der sædvanligt tilføres regnvand i forbin-

delse med afstrømning fra sådanne arealer, eller have en 

væsentlig anden sammensætning. 

Installationer til håndtering af spildevand er afløbsinstallati-

oner og må kun etableres af autoriserede kloakmestre, li-

gesom sådanne arbejder skal anmeldes til kommunen in-

den påbegyndelse. 
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Der sondres mellem fælles- og separatkloakerede områ-

der. I de fælleskloakerede områder ledes spildevandet fra 

husholdningerne sammen med vand fra befæstede area-

ler, veje og omfangsdræn fra bygninger til rensning. Mange 

kloaksystemer i fælleskloakerede områder har svært ved at 

klare presset under kraftige regnskyl. I de separatkloake-

rede områder ledes vandet fra veje, dræn og befæstede 

arealer udenom rensningsanlægget og direkte til et vand-

løb eller til haven. Det kan også nedsives lokalt, hvis jord-

bunds- og grundvandsforholdene tillader det. 

Ved lokal håndtering af spildevand har spildevandsselska-

bet efter betalingsloven mulighed for at tilbagebetale tilslut-

ningsbidrag eller nedsætte vandafledningsbidrag, hvis 

regnvandet kobles fra kloaksystemet. 

I henhold til miljøbeskyttelseslovens § 32 skal kommunal-

bestyrelsen udarbejde en spildevandsplan. Planen viser, 

hvorledes den samlede spildevandsbehandling sker i kom-

munen – både mht. eksisterende og planlagte spildevands-

anlæg. Planen er dermed en del af det retlige grundlag, når 

miljøbeskyttelseslovens bestemmelser konkret skal ud-

møntes i forhold til den enkelte borger. 

Spildevandsplanen er ikke umiddelbart bindende for den 

enkelte borger eller virksomhed, men med afsæt i spilde-

vandsplanen kan kommunen bl.a. påbyde grundejere at 

separere regn- og husspildevand på den private grund, 

stille krav til den maksimale mængde regnvand, der må af-

ledes til kloakken, og give tilladelse til udmeldelse af kloak-

forsyningen for så vidt angår afledning af tag- og overflade-

vand. 

Spildevandshåndteringen i det åbne land sker på baggrund 

af kommunernes spildevandsplanlægning, der igen tager 

afsæt i den nationale vandplanlægning i medfør af vand-

planloven. Hovedinstrumentet er miljøbeskyttelseslovens § 

30, hvorefter ejeren af en ejendom med udledning eller 

nedsivning til et vandområde, hvor miljømålet ikke er op-

fyldt, kan meddeles et påbud efter miljøbeskyttelseslovens 

§ 30 om at etablere en forbedret spildevandsrensning til et 

nærmere fastsat renseniveau. 

8.2 Planlovens klimatilpasningsregler 

8.2.1 Kommuneplanen og den kommunale 

klimatilpasningsplan 

Planloven sætter de retlige rammer for den fysiske plan-

lægning, der også har betydning for vandforvaltningsområ-

det. Kommuneplanerne har kun begrænset betydning som 

administrationsgrundlag for vandforvaltningen. Det er dog 

vigtigt i forbindelse med kommuneplanlægningen at være 

opmærksom på beskyttelsen af vandressourcerne f.eks. 

ved planlægning for nye byområder mv. Herudover har 

planlovens anlægsregulerende bestemmelser, der navnlig 

udgøres af krav om landzonetilladelser og lokalplaner, na-

turligvis betydning for placeringen af f.eks. vandforsynings- 

og spildevandsanlæg. Som en del af kommuneplanlægnin-

gen skal der også udarbejdes kommuneplanretningslinjer 

for anvendelsen af vandløb, søer og kystvande jf. planlo-

vens § 11a, nr. 18. Dette omfatter navnlig forskellige former 

for rekreativ anvendelse af vandløb, søer og kystvande. 

Med en statslig udmelding til kommuneplanlægningen, jf. 

planlovens § 2a og en aftale mellem miljøministeren og 

Kommunernes Landsforening i 2012 blev klimatilpasning et 

nyt område for kommuneplanlægningen. Der blev dog ikke 

samtidig ændret i kommuneplanemnerne i planlovens § 11 

a. skal nu udarbejde kommunale klimatilpasningsplaner. 

Grundlaget for klimatilpasningsplanerne er ministeriets vej-

ledning – klimatilpasningsplanerne er ikke nævnt i planlo-

vens bestemmelser.  

Klimatilpasningsplanerne har enten haft form af kommune-

plantillæg eller som en del af den normale revision af kom-

muneplanerne. Planerne har først og fremmest fokus på at 

begrænse følgerne af skybrud og overbelastning af kloak-

systemerne og forudsætter derfor tæt integration med spil-

devandsplanlægningen.  

Efter ministeriets vejledning skal der som en del af kommu-

neplanens redegørelse udarbejdes kort, der viser risikoen 

for oversvømmelser som følge af skybrud og de værdier, 

der er på spil. Retningslinjerne skal indeholde kort med de 

udpegede risikoområder og tilhørende retningslinjetekster 

og rammerne for lokalplaner skal hvor det er relevant inde-

holde bestemmelser der varetager klimatilpasningsinteres-

sen.  
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Ved en ændring af planloven i januar 2018 blev der indføjet 

nye regler om kommune- og lokalplanlægning i forhold til 

oversvømmelse og erosion. Det er nu et krav i planloven, 

at kommunerne skal udpege område, der kan blive udsat 

for oversvømmelse og erosion, som en del af kommune-

planens retningslinjer, jf. § 11 a, stk. 1 nr. 18. Der skal sam-

tidig fastsættes både retningslinjer og rammebestemmel-

ser for etablering af afværgeforanstaltninger ved planlæg-

ning af byudvikling, særlige tekniske anlæg eller ændret 

arealanvendelse i de udpegede områder, jf. § 11 a, stk. 1 

nr. 18 og § 11 b, stk. 1 nr. 14.  

Ved kommuneplanlægningen skal den særlige risikoplan-

lægning efter oversvømmelsesloven iagttages. Efter over-

svømmelsesloven er der udpeget 14 særlige risikoområder 

i forhold til oversvømmelse fra havet og vandløb. For disse 

områder skal der udarbejdes risikostyringsplaner for at 

imødegå oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer. Ri-

sikostyringsplanerne er rammestyrende for kommune- og 

lokalplanlægningen, jf. § 11, stk. 4 nr.  og arealer, der er i 

risiko for væsentlig oversvømmelse, skal friholdes for ny 

bebyggelse mv., jf. § 11a, stk. 1 nr. 19. 

8.2.2 Lokalplaner  

Planloven blev i 2012 ændret med en præcisering af, at kli-

matilpasning og forureningsforebyggelse også kunne ud-

gøre som planmæssig begrundelse for lokalplanbestem-

melser. Der blev dog ikke ændret på de emner, der kan 

lokalplanlægges for, og de krav, der lovligt kan indgå i lo-

kalplaner. Afgrænsningen heraf følger fortsat af planlovens 

§ 15, stk. 2, og det må forudsættes, at der er tale om are-

alrelaterede krav. 

Med hjemmel i planlovens § 15, stk. 2. nr. 10 kan der fast-

sættes bestemmelser vedrørende udformning, anvendelse 

og vedligeholdelse af ubebyggede arealer. Jo færre tætte 

overflader, desto bedre er muligheden for at bortlede regn-

vandet til grundvandet. Nedsivning af overfladevand kan 

derfor øges gennem lokalplanbestemmelser om brug af 

græsarmeringssten eller lignende vandgennemtrængelig 

belægning i stedet for asfalt og fliser. Det kan endvidere 

indgå, hvordan ubebyggede arealer og bestemmelser om 

terrænreguleringer efter § 15, stk. 2, nr. 10 kan anvendes 

til opmagasinering af regnvand ved skybrud og ekstrem-

regn for at undgå, at regnvandet løber mod de bebyggede 

områder. 

Efter ændringen af planloven i 2018 om kommune- og lo-

kalplanlægning vedrørende oversvømmelse og erosion 

fremgår det af § 15, stk. 2, nr. 18, at der – som betingelse 

for ibrugtagning - kan fastsættes lokalplanbestemmelser 

om afværgeforanstaltninger til sikring mod oversvømmelse 

eller erosion i de oversvømmelses- eller erosionsområder, 

der er udpeget i medfør af § 11 a, stk. 1, nr. 18. Det fremgår 

endvidere af § 15, stk. 10, at der er pligt til at fastsætte af-

værgeforanstaltninger, hvis der i områderne planlægges 

for byudvikling, tekniske anlæg eller ændret arealanven-

delse. Ifølge lovbemærkningerne kan afværgeforanstalt-

ninger have en ganske bred karakter, herunder kystbeskyt-

telse mv. Dette giver anledning til en vis usikkerhed om af-

grænsning til anden lovgivning og om muligheden for at re-

gulere sådanne anlæg i en lokalplan. Det må som ud-

gangspunkt fastholdes, at en nærmere regulering af f.eks. 

kystbeskyttelsesanlæg eller spildevandsanlæg sker efter 

den relevante lovgivning, dvs. kystbeskyttelsesloven eller 

miljøbeskyttelsesloven.  

Vandforsyningsloven åbner mulighed for at bruge opsamlet 

regnvand fra tage til wc-skyl og vaskemaskiner. En lokal-

plan kan derfor efter § 15, stk. 2, nr. 29 fastsætte bestem-

melser om etablering af anlæg til opsamling af regnvand til 

brug for wc-skyl og tøjvask. Bestemmesen er indsat i plan-

loven, uanset at den strengt taget ikke angår arealanven-

delsen som sådan. 

Samlet set er klimatilpasningsområdet relativt komplekst, 

og man oplever ofte at konkrete regnvandsprojekter også 

involverer byggelovgivning, vejlovgivning og sundhedslov-

givning.  

9 Lovregister 

9.1 Direktiver 

Direktivet om udledning af farlige stoffer til fællesskabets 

vandmiljø: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
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2006/11/EF af 15. februar 2006 om forurening, der er for-

årsaget af udledning af visse farlige stoffer i Fællesskabets 

vandmiljø. 

Fiskevanddirektivet: Europa-Parlamentets og Rådets di-

rektiv 2006/44/EF af 6. september 2006 om kvaliteten af 

ferskvand, der kræver beskyttelse eller forbedring for at 

være egnet til, at fisk kan leve deri. 

Grundvandsdirektivet: Europa-Parlamentets og Rådets di-

rektiv 2006/118/EF af 12. december 2006 om beskyttelse 

af grundvandet mod forurening og forringelse. 

Habitatdirektivet: Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 

1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter. 

IE-direktivet: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2010/75/EU af 24. november 2010 om industrielle emissi-

oner. 

Nitratdirektivet: Rådets direktiv 91/676/EØF af 12. decem-

ber 1991 om beskyttelse af vand mod forurening forårsaget 

af nitrater, der stammer fra landbruget. 

Skaldyrvanddirektivet: Europa-Parlamentets og Rådets di-

rektiv 2006/113/EF af 12. december 2006 om kvalitetskrav 

til skaldyrvande. 

Vandrammedirektivet: Europa-Parlamentets og Rådets di-

rektiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af 

en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltnin-

ger. 

VVM-direktivet: Rådets direktiv 85/337/EØF af 27. juni 

1985 om vurdering af visse offentlige og private projekters 

indvirkning på miljøet. 

9.2 Love 

Betalingsloven: Lov om betalingsregler for spildevandsfor-

syningsselskaber m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1775 af 

02/09/2021. 

Gødningsanvendelsesloven: Lov nr. 338 af 02/04/2019 om 

jordbrugets anvendelse af gødning og om næringsstofre-

ducerende tiltag som senest  ændret ved lov nr. 1569 af 

27/12/2019 . 

Husdyrbrugloven: Lov om husdyrbrug og anvendelse af 

gødning m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 520 af 01/05/2019, 

senest ændret ved lov nr. 126/2021. 

Jordforureningsloven (jfl): Lov om forurenet jord jf. lovbe-

kendtgørelse nr. 282 af 27/03/2017, som senest ændret 

ved lov nr. 126/2021. 

Kystbeskyttelsesloven: Lov om kystbeskyttelse, jf. lovbe-

kendtgørelse nr. 705 af 29/05/2020.  

Miljøbeskyttelsesloven (mbl): Lov om miljøbeskyttelse, jf. 

lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25/11/2019, som senest æn-

dret ved lov nr. 787/2021. 

Miljømålsloven (mml): Lov om miljømål m.v. for vandfore-

komster og internationale naturbeskyttelsesområder, jf. 

lovbekendtgørelse nr. 119 af 26/01/2017. 

Miljøvurderingsloven (mvl): Lov om miljøvurdering af planer 

og programmer og af konkrete projekter, jf. lovbekendtgø-

relse nr. 1225 af 25/10/2018. 

Naturbeskyttelsesloven (nbl): Lov om naturbeskyttelse, jf. 

lovbekendtgørelse nr. 240 af 13/03/2019. 

Okkerloven (okl): Lov om okker, jf. lovbekendtgørelse nr. 

1581 af 10/12/2015. 

Oversvømmelsesloven: Lov om vurdering og styring af 

oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer, jf. lovbe-

kendtgørelse 1085 af 22/09/2017. 

Planloven (pl): Lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse 

nr. 1157 af 01/01/2020 som senest ændret ved lov nr. 

1833/2020. 

Skovloven (skl): Lov om skove jf. lovbekendtgørelse nr. 

315 af 28/03/2019, som senest ændret ved lov nr. 

1177/2021 . 

Vandforsyningsloven (vfl): Lov om vandforsyning, jf. lovbe-

kendtgørelse nr. 1450 af 05/10/2020, som senest ændret 

ved lov nr. 127 af 30/01/2021. 
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Vandløbsloven (vll): Lov om vandløb, jf. lovbekendtgørelse 

nr. 1217 af 25/11/2019 

Vandplanloven (vpl): Lov om vandplanlægning jf. lovbe-

kendtgørelse nr. 1217 af 25/11/2019, som senest ændret 

ved lov nr. 126/2021.. 

Vandsektorloven: Lov om vandsektorens organisering og 

økonomiske forhold, jf. lovbekendtgørelse nr. 1693 

af16/08/2021 

9.3 Bekendtgørelser 

Basisanalysebekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 837 af 

27/06/2016 om basisanalyser. 

Bræmmebekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 462 af 

30/04/2013 om tilsyn med bræmmer langs vandløb og 

søer. 

Bekendtgørelse om beskyttede naturtyper: Bekendtgø-

relse nr. 1067 af 21/08/2018 om beskyttede naturtyper. 

Bekendtgørelsen om fastlæggelse af miljømål (Vandpla-

ner): Bekendtgørelse nr. 833 af 27/06/2016 om fastlæg-

gelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kyst-

vande og grundvand. 

Bekendtgørelse om fastsættelse af miljømål (Vandområde-

planer): Bekendtgørelse nr. 1625 af 19/12/2017 om fast-

sættelse af miljømål for vandløb, søer, kystvande, over-

gangsvande og grundvand. 

Bekendtgørelse om krav til kommuneplanlægning inden for 

områder med særlige drikkevandsinteresser: Bekendtgø-

relse nr. 1697 af 21/12/2016 om krav til kommuneplanlæg-

ning inden for områder med særlige drikkevandsinteresser 

og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for 

disse. 

Bekendtgørelse om næringsstofreducerende og dyrknings-

relaterede tiltag:  Bekendtgørelse nr. 759 af 29/07/2019 om 

næringsstofreducerende tiltag og dyrkningsrelaterede tiltag 

i jordbruget for planperioden 2019/2020. 

Bekendtgørelsen om udpegning af drikkevandsressourcer: 

Bekendtgørelse nr. 1153 af 18/11/2019 om udpegning af 

drikkevandsressourcer. 

Bekendtgørelsen om vandløbsregulering, restaurering 

m.v.: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2016 om vandløbs-

regulering og -restaurering m.v.. 

Godkendelsesbekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 2080 

af 15/11/2021om godkendelse af listevirksomhed. 

Gødskningsbekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 762 af 

29/07/2019  om jordbrugets anvendelse af gødning i plan-

perioden 2019/2020.  

Gødningsanvendelsesbekendtgørelsen: Bekendtgørelse 

nr. 1551 af 02/07/2021 om anvendelse af gødning. 

Indsatsbekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 449 af 

11/04/2019 om indsatsprogrammer for vandområdedistrik-

ter. 

Habitatbekendtgørelsen (hab-bkg): Bekendtgørelse nr. 

2091 af 12/11/2021 om udpegning og administration af in-

ternationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af 

visse arter. 

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 

2225 af 27/11/2021om godkendelse og tilladelse m.v. af  

husdyrbrug. 

Husdyrgødningsbekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 

2243 af 29/11/2021 om miljøregulering af dyrehold og om 

opbevaring af gødning 

Miljøkvalitetsbekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 1433 af 

21/11/2017 om krav til udledning af visse forurenende stof-

fer til vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og hav-

områder. 

Miljømålsbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 448 af 

11/04/2019 om miljømål for overfladevandområder og 

grundvandsforekomster. 
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Overvågningsbekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 1001 

af 29/06/2016 om overvågning af overfladevandets, grund-

vandets og beskyttede områders tilstand og om naturover-

vågning af internationale naturbeskyttelsesområder. 

Slambekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 1001 af 

27/06/2018 om anvendelse af affald til jordbrugsformål. 

Spildevandsbekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 1393 af 

21/06/2021 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbe-

skyttelseslovens kapitel 3 og 4. 

 


