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Miljøstyrelsens vejledning om nye regler om samtidig behandling af sager om ferskvands-
dambrug 
Den 16. december 2009 vedtog Folketinget lov om vandforsyningsloven m.fl. vedr. kvalitets- og 
sikkerhedssystemer, vandindvindingstilladelser og dambrug.1 Loven trådte i kraft 1.1. 20102. Loven 
indeholdt nye regler på dambrugsområdet om blandt andet følgende:  
 
• Revurdering af dambrug senest hvert 10. år i henhold til miljøbeskyttelseslovens regler3  
 
• Tilladelser til indvinding af vand til dambrug kan gives for et tidsrum af højst 10 år4. 
 
• Ministeren kan fastsætte regler om, at en meddelt, tidsbegrænset vandindvindingstilladelse 

kan genoptages inden dens udløb5. 
 
• Vandindvindingstilladelser, der er meddelt før den 1. januar 2010, og som udløber efter den 

1. januar 2010, men inden vedtagelsen af den første kommunale handleplan i medfør af mil-
jømålsloven, ophører senest 1 år efter den vedtagne kommunale handleplan. (Hvis tilladel-
sen er påklaget eller påklages efter 1. januar 2010 forlænges disse dog ikke automatisk.)6 

 
Resumé af nye regler om samtidig sagsbehandling af sager om ferskvandsdambrug 
Miljøministeren har udnyttet bemyndigelsen i den ny lov til at fastsætte regler om samtidig sagsbe-
handling af sager om ferskvandsdambrug. Reglerne er udmøntet i en ny bekendtgørelse7. Be-
kendtgørelse trådte i kraft den 6. april 2010. Reglerne er indført for at muliggøre samtidig sagsbe-
handling så tidligt som det er muligt af miljøgodkendelse og vandindvindingstilladelsen m.fl. Herved 
sikres at alle relevante natur- og miljøhensyn inddrages i en samlet afvejning af dambrugets på-
virkning af natur og miljø, og at der kan opnås en afklaring af dambrugets samlede regulering på én 
gang.  
 
Reglerne indfører samtidig sagsbehandling af dambrugssager (miljøgodkendelse, vandindvindings-
tilladelse m.m.) for alle nye dambrug, og ændringer og udvidelse af bestående dambrug.   
 
For de bestående dambrug er hovedreglen, at de nye regler om pligt til samtidig sagsbehandling får 
virkning, når kommunalbestyrelsen første gang efter bekendtgørelsens ikrafttræden skal sagsbe-
handle en ansøgning om enten en miljøgodkendelse eller en vandindvindingstilladelse. Undtagel-
sen er, at der i visse situationer opnås samtidig sagsbehandling først efter, at miljømyndigheden 
som led i sagsbehandlingen af en given vandindvindingstilladelse indfører vilkår om, at denne ud-

                                                 
1 L 45 Forslag til lov om ændring af lov om vandforsyning m.v. , lov om miljøbeskyttelse, lov om naturbeskyttelse og lov om vand-
løb.(Hjemmel til at fastsætter regler om drift af vandforsyningsanlæg og om sagsbehandling af bestemte typer af sager samt forlængelse 
af visse vandindvindingstilladelser og rettigheder) 
2 Lov nr. 1519 af 27/12/2009 om ændring af lov om vandforsyning m.v.,  lov om miljøbeskyttelse, lov om naturbeskyttelse og lov om 
vandforsyning. (Hjemmel til at fastsætter regler om drift af vandforsyningsanlæg og om sagsbehandling af bestemte typer af sager samt 
forlængelse af visse vandindvindingstilladelser og rettigheder) 
3 Jf. § 41 b, stk. 2 i miljøbeskyttelsesloven 
4 Jf. vandforsyningslovens § 22, stk. 1 
5 Jf. vandforsyningslovens § 74 b 
6 Jf. § 6 i ændringsloven, se note 2. 
7 Bekendtgørelse om samtidig sagsbehandling af ferskvandsdambrug, nr. 267 af 19/3/2010 
 



   

løber samtidigt med at en miljøgodkendelse sagsbehandles eller revurderes efter retsbeskyttelses-
perioden er udløbet. Desuden er der særlige regler for bestående dambrug, der endnu ikke har en 
samlet godkendelse efter mbl. § 39.  
 
Regler om samtidig sagsbehandling af ferskvandsdambrug 
  
1. Hvilke dambrug er omfattet af de nye regler 
 
Bekendtgørelsen omhandler ferskvandsdambrug, både traditionelle dambrug og modeldambrug 
type 3. FREA-anlæg er også omfattet at bekendtgørelsen, hvis de falder inden for definitionen af et 
ferskvandsdambrug.  
Havbrug er ikke omfattet af reglerne.  
 
2. Hvilke afgørelser skal træffes samtidigt  
 
Reglerne beskriver krav om samtidighed i relation til kommunalbestyrelsens afgørelser om fersk-
vandsdambrug. De afgørelser, der kan komme på tale at træffe samtidigt er afgørelse efter miljø-
beskyttelseslovens kapitel 5 om forurenende virksomhed, afgørelser efter § 20 i vandforsyningslo-
ven, afgørelser efter § 65, stk. 3, jf. § 3 i naturbeskyttelsesloven samt afgørelser efter § 48 og § 50 i 
vandløbsloven8.  
 
3. Godkendelse, ændringer og udvidelser af ferskvandsdambrug 
 
Sager om godkendelse af ferskvandsdambrug og udvidelse og ændringer i bestående dambrug 
skal sagsbehandles samtidigt og relevante afgørelser skal træffes samtidigt. Dette forudsætter, at 
dambrugeren sender samtlige ansøgninger ind samtidigt9. Kommunalbestyrelsen kan stille sagen i 
bero indtil en fuldstændig ansøgning foreligger. Dambrugeren må ikke påbegynde sin ferskvands-
produktion, før godkendelserne er meddelt af kommunalbestyrelsen.  
Kommunalbestyrelsen fastsætter vilkår om tidspunktet for revurdering af miljøgodkendelsen efter 
miljøbeskyttelsesloven, hvilket er mindst hvert 10. år og samtidigt med at vandindvindingstilladelsen 
sagsbehandles. Tilsvarende gælder for tilladelser til stemmeværker10.  
 
4. Samtidig revurdering m.v. 
 
I § 4, stk. 1-4 og stk. 6 foreskrives samtidig sagsbehandling og afgørelse af dambrugssager i 
sager om revurdering af afgørelser efter miljøbeskyttelseslovens § 41 b, stk. 1, og vandforsynings-
lovens § 20, og hvis relevant også afgørelser om stemmeværker efter vandløbsloven og § 3- områ-
der efter naturbeskyttelsesloven. 
 
Hovedreglen er, at når en miljøgodkendelse skal revurderes senest efter 10 år, eller når en vand-
indvindingstilladelse udløber (senest 10 eller 15 år efter udstedelsen), så gennemfører kommunal-
bestyrelsen en samtidig sagsbehandling af samtlige relevante afgørelser vedr. ferskvandsdambru-
get, jf. § 1 i bekendtgørelsen. 
 
Undtaget er de situationer, hvor ferskvandsdambrugets retsbeskyttelsesperiode på 8 år knyttet til 
miljøgodkendelse skal respekteres, jfr. miljøbeskyttelseslovens § 41 a. Afgørelserne kan først 
sagsbehandles samtidigt, på det tidspunkt, hvor retsbeskyttelsesperioden for miljøgodkendelsen er 
                                                 
8 Jf. § 1 i bekendtgørelse om samtidig sagsbehandling af ferskvandsdambrug 
9 Jf. § 3, stk. 1-2 i bekendtgørelse om samtidig sagsbehandling af ferskvandsdambrug 
10 jf. § 3, stk. 3 og 4 i bekendtgørelse om samtidig sagsbehandling af ferskvandsdambrug 
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udløbet. Den samtidige sagsbehandling sikres i disse situationer ved, at den fornyede vandindvin-
dingstilladelse tidsbegrænses til det tidspunkt, hvor en revurdering af miljøgodkendelsen skal gen-
nemføres11. 
 
Stk. 5 angiver en pligt for dambrugeren til at sende ansøgning ind senest 1 år før vandindvindings-
tilladelsen udløber. Dette er en forudsætning for, at kommunen kan nå at gennemføre en forudgå-
ende VVM-screening og/eller træffe en VVM-afgørelse, og i øvrigt sagsbehandle vandindvindings-
tilladelsen i sammenhæng med de øvrige relevante afgørelser efter natur- og miljølovene samtidigt.  
 
Hvis dambrugeren ikke indsender ansøgningerne rettidigt, skal kommunalbestyrelsen indskærpe 
overfor dambrugeren, at der er en risiko for, at vandindvindingstilladelsen udløber før en samlet 
sagsbehandling er gennemført af dambrugerens forhold. Hvis vandforsyningstilladelsen når at bort-
falde før sagsbehandlingen er afsluttet og en ny tilladelse er meddelt, vil dambrugerens fortsatte 
vandindvinding være i strid med vandforsyningslovens § 22. Manglende overholdelse af reglerne 
håndhæves af kommunalbestyrelsen – jf. vandforsyningslovens § 65. Desuden kan politianmeldel-
se indgives. 
 
5. Hvornår kan man genoptage en meddelt vandindvindingstilladelse for at opnå samtidig 
sagsbehandling 
 
Når en miljøgodkendelse skal revurderes senest 10 år efter godkendelsen er meddelt, kan miljø-
myndigheden samtidigt tage en meddelt, tidsbegrænset vandindvindingstilladelse op til fornyet vur-
dering12. Genoptagelsen vil dog altid skulle ske efter en konkret vurdering af den konkrete regule-
ring af dambruget, og den fornyede vurdering af dambruget vil alene kunne ske så den tilpasses i 
forhold til den verserende sag efter miljøbeskyttelsesloven, jf. bemærkningerne til lovforslaget. 
 
Tilsvarende gælder for verserende dambrugssager om bestående dambrug, der endnu ikke har 
fået meddelt en miljøgodkendelse, jf. nedenfor.  
 
6. Overgangsregler for ferskvandsdambrug, der endnu ikke har fået meddelt en miljøgod-
kendelse 
 
Et ferskvandsdambrug, der ikke allerede har en samlet godkendelse, jf. § 39 i miljøbeskyttelseslo-
ven, kan være aktuel at sagsbehandle af flere grunde.  
 
Hvis anledningen er, at vandindvindingstilladelsen er udløbet den 1. januar 2010, så skal kommu-
nen, pga. opgavens hastende karakter, vente med den samlede sagsbehandling af samtlige dam-
brugsrelaterede sager, indtil miljøgodkendelsen første gang skal sagsbehandles. Vandindvindings-
tilladelsen skal altså sagsbehandles straks. I vandindvindingstilladelsen indsættes vilkår om, at 
vandindvindingstilladelsen tages op til fornyet behandling, samtidigt med, at miljøgodkendelsen 
sagsbehandles første gang.  
 
Hvis anledningen derimod er kommunens sagsbehandling af en ansøgning om en miljøgodkendel-
se, så gennemføres en samtidig og samlet sagsbehandling, og der træffes samtidig afgørelse i sa-
gerne. (Se bekendtgørelsens § 6, stk. 2).  
 
Vandindvindingstilladelser, der er meddelt før den 1. januar 2010, og som udløber efter den 1. ja-
nuar 2010, men inden vedtagelsen af den første kommunale handleplan i medfør af miljømålslo-
                                                 
11 Jf. § 4, stk. 4 i bekendtgørelse om samtidig sagsbehandling 
12 jf. § 4, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 267 af 19/3/09 om samtidig sagsbehandling 
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ven, ophører senest 1 år efter den vedtagne kommunale handleplan. Disse vandindvindingstilladel-
ser forlænges altså automatisk, jfr. § 6, stk. 2 i lov nr. 1519 af 27/12/2009.  
 
Forlængelsen udelukker ikke, at vandindvindingstilladelse kan genoptages i forbindelse med sags-
behandlingen af en verserende dambrugssag efter kapitel 5 i miljøbeskyttelsesloven, da der netop 
står i lovteksten, at vandindvindingstilladelsen udløber ”senest 1 år efter vedtagelsen af den kom-
munale handleplan”.  
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