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Redegørelse om indsatsprogrammets grundlæggende foranstaltninger
I Danmark er der udarbejdet i alt 23 forslag til vandplaner for et hovedvandopland. I hvert af de 23
forslag indgår der et indsatsprogram med en sammenfatning af de konkrete foranstaltninger, der
skal gennemføres i hovedvandoplandet med angivelse af, hvordan miljømålene nås gennem indsatsprogrammet.
En stor del af det øvrige indsatsprogram omhandler det, der efter vandrammedirektivet kaldes de
grundlæggende foranstaltninger. Det er overordnet set myndighedernes samlede administration af
natur- og miljølovgivningen i Danmark. Det gælder både den generelle regulering i form af forbud
og generelt fastsatte grænseværdiger som konkret regulering i form af tilladelser og godkendelser
mv. Nedenstående resumeer vil derfor i nogle tilfælde alene henvise til det nationale hjemmelsgrundlag for myndighedernes administration af lovgivningen.
En vandplan skal indeholde et resumé af det eller de indsatsprogrammer, der er vedtaget i henhold
til bekendtgørelse om ændring af bilag 2 til miljømålsloven, underbilag 3 1 , herunder angivelse af,
hvordan de mål, der er opstillet i medfør af bekendtgørelse om fastsættelse af miljømål for vandløb,
søer, kystvande, overgangsvande og grundvand skal opfyldes gennem programmerne og indeholde
• 7.1. et resumé af de foranstaltninger, der er nødvendige for at gennemføre fællesskabets
lovgivning om beskyttelse af vand,
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•

7.2. en rapport om, hvilke praktiske skridt og foranstaltninger der er truffet for at anvende
princippet om dækning af omkostningerne ved vandanvendelse,

•

7.3. et resumé af de foranstaltninger, der er truffet for at opfylde kravene i miljømållovens §
8 og § 13,

•

7.4. et resumé af foranstaltningerne til kontrol med indvinding og opmagasinering af vand,
herunder henvisning til registre og identifikation af tilfælde, hvor der er gjort undtagelser,

•

7.5. et resumé af de kontrolforanstaltninger, der er vedtaget for punktkildeudledninger og
andre aktiviteter, der påvirker vandets tilstand, i overensstemmelse med miljømålslovens §
25,

•

7.6. identifikation af tilfælde, hvor der er givet tilladelse til direkte udledning til grundvandet,

•

7.7. et resumé af de foranstaltninger, der er truffet vedrørende prioriterede stoffer,

Bekendtgørelse om ændring af bilag 2 til miljømålsloven om indholdet af en vandplan og om indholdet af
indsatsprogrammet m.v.

•

7.8. et resumé af de foranstaltninger, der er truffet for at forebygge eller reducere virkningerne af forureningsuheld,

•

7.9. et resumé af foranstaltningerne efter miljømålslovens § 25 for vandforekomster, hvor
målene i kapitel 6 i miljømålsloven ikke kan ventes opfyldt, jf. bekendtgørelse om ændring
af bilag 2 til miljømålsloven § 3,

•

7.10. nærmere oplysninger om, hvilke supplerende foranstaltninger der anses for nødvendige for at opfylde de opstillede miljømål, og

•

7.11. nærmere oplysninger om, hvilke foranstaltninger der er truffet for at undgå stigende
forurening af marine vande, jf. miljømålslovens § 11, stk. 2.

Generelt skal indsatsprogrammet referere til de grundlæggende foranstaltninger under vandrammedirektivets artikel 11(3) 2 , der dels følger af fællesskabslovgivningen og dels er vedtaget på nationalt plan gældende for medlemsstaternes samlede område.
For de enkelte punkter (7.1 til 7.11) tager dette form på to måder:
• En redegørelse, der har generel karakter i relation til de grundlæggende foranstaltninger,
det vil sige foranstaltninger, der er eller vil blive gennemført, blandt andet via miljølovgivningen og som derfor vil være generelt gældende.
•

Vandplanernes indsatsprogrammer, der har specifik karakter i relation til foranstaltninger,
der konkret skal gennemføres for at dække de indsatskrav, der er besluttet med henblik på
at opfylde miljømålene i de konkrete vandområder.

Dette dokument udgør den generelle redegørelse for gennemførelsen af vandrammedirektivets
grundlæggende foranstaltninger i indsatsprogrammet, som indsatsprogrammet i samtlige vandplaner refererer til. Indsatsprogrammet i vandplanerne for hver af de 23 hovedvandoplande fokuserer
alene på den supplerende indsats, der fastlægges for de konkrete vandområder.

7.1 Foranstaltninger som følge af Fællesskabslovgivning
En forudsætning for udarbejdelse af indsatsprogrammet er, at alle foranstaltninger, som er krævet
for at gennemføre Fællesskabets lovgivning vedrørende beskyttelse af vand, er gennemført, og at
effekten heraf er indregnet, før der fastsættes foranstaltninger om indsats i vandplanernes indsatsprogram. Under nærværende punkt i denne generelle redegørelse for vandplanens indsatsprogram, redegøres der for de danske foranstaltninger med regler, der gennemfører Fællesskabslovgivning, der relevant for vandrammedirektivet.
I foranstaltninger, der kræves for at gennemføre Fællesskabets lovgivning, indgår opfyldelsen af en
række forpligtelser efter EU-direktiver.
Tabel 1 viser de relevante direktiver og de nationale regler, der implementer direktiverne i dansk
lovgivning. For nogle direktiver vil man alene kunne redegøre for den nationale implementering (fx
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Jf. BEK nr. 863 af 28. juni 2010 om ændring af bilag 2 til miljømålsloven om indholdet af vandplanen og
om indholdet af indsatsprogrammet m.v., underbilag 3.
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spildevandsslamdirektivet), mens der for andre direktiver fx spildevandsdirektivet bør opgøres renseanlæg omfattet af direktivet, krav til disse og deres overholdelse af krav.
Myndigheder skal ved administration af sektorlovgivningen bl.a. lægge de grundlæggende foranstaltninger til grund for administrationen.
Tabel 1 indeholder en oversigt over foranstaltninger, der er gennemført eller besluttet gennemført i
relation til opfyldelse af Fællesskabslovgivning vedrørende beskyttelse af vand. Tabellen følger
inddeling, der fremgår af vandrammedirektivets bilag VI, del A.
Fællesskabslovgivning

Dansk implementering

i)

badevandsdirektivet
76/160/EØF,

Bekendtgørelse om badevand og badevandsområder nr. 165 af 23. februar 2009

ii)

fuglebeskyttelsesdirektivet 79/409/EØF

Naturbeskyttelsesloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 933 af 24. september
2009.
Lov om jagt og vildtforvaltning nr. 930 af 24. september 2009 med diverse bekendtgørelser.
Lov om beskyttelse af havmiljøet, jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 24.
september 2009.
Lov om miljømål m.v. for vandforkomster og internationale naturbeskyttelsesområder (miljømålsloven), jf. lovbekendtgørelse nr.. 932 af 24.
september 2009.
Lov om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven), jf. lovbekendtgørelse
nr. 879 af 26. juni 2009.
Skovloven, LBK nr. 945 af 24. september 2009.
Bekendtgørelse om tilvejebringelse af Natura 2000-skovplanlægning, nr.
335 af 26. marts 2007.
Bekendtgørelse om regulativer for offentlige vandløb nr. 1437 af 11. december 2007.
Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. nr. 1436 af
11. december 2007.
Bekendtgørelse nr. 815 af 27. juni 2007 om klassificering og fastsættelse
af mål for naturtilstand i internationale naturbeskyttelsesområder med
senere ændringer.
Bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration
af internationale naturbeskyttelsesområder med senere ændringer.
Bekendtgørelse nr. 1744 af 14. december 2006 om anmeldelsesordningen efter naturbeskyttelseslovens § 19b og skovlovens § 17

iii)

drikkevandsdirektivet
80/778/EØF, ændret ved
direktiv 98/83/EF

Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg nr.
1449 af 11. december 2007

iv)

direktiv om risiko ved
uheld (Seveso-direktivet)
96/83/EF

Bekendtgørelse nr. 1666 af 14. december 2006 om kontrol med risiko for
større uheld med farlige stoffer (risikobekendtgørelsen).

v)

VVM-direktivet
85/337/EØF

Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning nr. 1335 af 6. december 2006

vi)

direktivet om spildevandsslam 86/278/EØF

Bekendtgørelse nr. 1650 af 13. december 2006 om anvendelse af affald
til jordbrugsformål (slambekendtgørelsen)
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Fællesskabslovgivning

Dansk implementering

vii)

byspildevandsdirektivet

Spildevandsbekendtgørelsen BEK nr. 1448 af 11/12/2007
I henhold til direktivets artikel 5.8 er Danmark fritaget fra forpligtelsen til at
udpege følsomme områder, under henvisning til, at Danmark har valgt at
gennemføre direktivets skærpede krav til fosfor/kvælstof-fjernelse for alle
offentlige spildevandsanlæg større end 10.000 p.e.

viii)

direktiv om plantebeskyttelsesmidler 91/414/EØF

Lov om kemiske stoffer og produkter, nr. 878 af 26. juni 2010.
Bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler, nr. 533 af 18. juni 2003 med
senere ændringer.

ix)

nitratdirektivet
91/676/EØF

Lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2009.
Lov om vandforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 635 af 7. juni 2010.
Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, nr. 1486 af 4. december
2009.
Lov om vandløb, jf. lovbekendtgørelse nr. 927 af 24. september 2009.
Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug, nr. 294
af 31. marts 2009.
Bekendtgørelse om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder,
husdyrgødning, ensilage m.v., nr. 1695 af 19. december 2006.

x)

habitatdirektivet
92/43/EØF

Lov om jagt og vildtforvaltning nr. 930 af 24. september 2009 med diverse bekendtgørelser.
Naturbeskyttelsesloven LBK nr. 933 af 24. september 2009.
Lov om beskyttelse af havmiljøet, jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 24.
september 2009.
Lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder(miljømålsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 932 af 24. september 2009.
Lov om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven), jf. lovbekendtgørelse
nr. 879 af 26. juni 2009.
Lov om vandløb, jf. lovbekendtgørelse nr. 927 af 24. september 2009.
Lov om okker, jf. lovbekendtgørelse nr. 934 af 24. september 2009.
Lov om vandforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 635 af 7. juni 2010.
Lov om beskyttelse af de ydre koge i tøndermarsken, jf. lovbekendtgørelse nr. 928 af 24. september 2009.
Lov om miljø og genteknologi, jf. lovbekendtgørelse nr. 869 af 26. juni
2010.
Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, nr. 1486 af 4. december
2009.
Lov om forurenet jord, jf. lovbekendtgørelse nr. 282 af 22. marts 2007
Lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september
2009.
Skovloven, LBK nr. 945 af 24. september 2009.
Bekendtgørelse om tilvejebringelse af Natura 2000-skovplanlægning, nr.
335 af 26. marts 2007.
Bekendtgørelse om regulativer for offentlige vandløb nr. 1437 af 11. december 2007.
Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. nr. 1436 af
11. december 2007.
Bekendtgørelse nr. 815 af 27. juni 2007 om klassificering og fastsættelse
af mål for naturtilstand i internationale naturbeskyttelsesområder med
senere ændringer.
Bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration
af internationale naturbeskyttelsesområder med senere ændringer.
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Fællesskabslovgivning

Dansk implementering
Bekendtgørelse nr. 1744 af 14. december 2006 om anmeldelsesordningen efter naturbeskyttelseslovens § 19b og skovlovens § 17

xi)

direktiv om integreret
forebyggelse og bekæmpelse af forurening
(IPPC) 96/61/EF

xii)

direktiver om forurening,
der er forårsaget af udledning af visse farlige
stoffer i Fællesskabets
vandmiljø (2006/11/EF,
tidl. 76/464/EØF) med
datterdirektiver (VRD Bilag IX)
Direktiv om miljøkvalitetskrav for prioriterede
stoffer mv. (2008/105/EF)

Lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2009.
Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 1640 af 13. december 2006 med senere ændringer.
Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, nr. 1486 af 4. december
2009.
Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug, nr. 294
af 31. marts 2009.

Miljøbeskyttelsesloven og bekendtgørelse nr. 1022 af 25. august 2010
om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet.
Datterdirektiver:
1. Bekendtgørelse om grænseværdier for udledning af visse farlige
stoffer til vandløb, søer og havet (Liste 1 – stoffer),
2. Bekendtgørelse om grænseværdier for cadmium for processpildevand fra visse industrianlæg,
3. Bekendtgørelse om grænseværdier for udledning af hexachlorcyklohexan til vandmiljøet, eller
4. Bekendtgørelse om grænseværdier for kviksølv ved udledning af
spildevand fra visse industrianlæg,
Tabel 1. Oversigt over dansk implementering af Fællesskabslovgivning vedrørende beskyttelse af vand. Oversigten henviser til den aktuelt gældende lovgivning pr. 4. oktober 2010.

Vandplanernes indsatsprogram kan indeholde reference til de generelle foranstaltninger (jf. Tabel
1) og herunder retningslinjer og vejledninger for myndigheders administration af den tilknyttede
sektorlovgivning, i det omfang der måtte være behov for at tydeliggøre administrationsgrundlaget
for supplerende foranstaltninger.

7.2 Dækning af omkostningerne ved vandanvendelse
Reglerne om dækning af omkostninger ved vandanvendelse er reguleret gennem vandforsyningsloven (LBK nr. 635 af 7. juni 2010), lov om betalingsregler for spildevand (LBK nr. 633 af 07. juni
2010) og vandsektorloven (L nr. 469 af 12. juni 2009).
Vand- og spildevandsforsyning af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, som tager hensyn til forsyningssikkerhed og naturen og som drives på en effektiv måde, der er gennemsigtig for forbrugeren er der arbejdet på gennem flere år. På den baggrund vedtog Folketinget i sommeren 2009 lov
om vandsektorens organisering og økonomiske forhold.
Endvidere arbejdes der nationalt på en samlet Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten
2010-2012. Handlingsplanen har været sendt i høring i sommeren 2010 og kan i udkast findes på
By- og Landskabsstyrelsens hjemmeside www.blst.dk.
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7.3. Udpegning af beskyttede drikkevandsforekomster og sikring af drikkevandskvalitetskravene
Beskyttede drikkevandsforekomster udpeges i vandplanen som de forekomster af vand, der i dag
anvendes eller fremover vil blive anvendt til indvinding af drikkevand.
Den grundlæggende beskyttelse af vandressource- og dermed drikkevandsressourcerne – varetages som udgangspunkt af den generelle miljøregulering i form af nationale vandmiljøplaner og pesticidhandlingsplaner, nationale godkendelsesordninger for anvendelse af pesticider, generelt fastlagt harmonikrav for spredning af husdyrgødning m.v. Hertil kommer den konkrete regulering i form
af tilladelses- og godkendelsesordninger for en række aktiviteter.
Den mere målrettede indsats overfor drikkevand, herunder også de beskyttede drikkevandsforekomster, varetages herudover af de kommunale indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse, jf. vandforsyningsloven (LBK nr. 635 af 07/06/2010). Udpegning af drikkevandsforekomster og drikkevandsressourcer sker efter lovens § 8 og § 8 a.
Med Aftale om Grøn Vækst er der desuden truffet beslutning om at godkendte pesticider ikke skal
udvaskes til grundvandet over grænseværdier, og at der gennemføres et krav om udlægning af 25
meter sprøjtefrie randzoner rundt om almene vandforsyningsanlæg. Dette vil blive gennemført med
ved en ændring af miljøbeskyttelsesloven.
På denne baggrund kan der indvindes vand, der opfylder kvalitetskravene til drikkevand, jf. bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.

7.4 Kontrol med indvinding og opmagasinering af vand
Indvinding af vand eller ændringer af anlæg kan ikke ske uden tilladelse efter vandforsyningsloven
(LBK nr. 635 af 07/06/2010). Der er ikke identificeret tilfælde, hvor der er gjort undtagelser.
Tilsyn med tekniske anlæg, indberetning af indvindingsmængder og kontrollen med vandkvaliteten
er implementeret i tilsynsbekendtgørelsen (BEK nr. 1449 af 11/12/2007: Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg).
Data indsamlet i forbindelse med meddelelse af indvindingstilladelser m.v. og kontrol hermed indberettes til GEUS’ Jupiter-databasen for boringsdata, sedimentkemiske data, pejledata, grundvandskemiske data, vandindvindingsdata m.m. Hertil er der adgang fra miljøportalen,
www.miljøportalen.dk

7.5 Kontrolforanstaltninger, der er vedtaget for punktkildeudledninger og andre aktiviteter,
der påvirker vandets tilstand.
Udledninger fra punktkilder, der kan være årsag til forurening, er reguleret med forudgående udledningstilladelser efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 4 og 5 med tilhørende bekendtgørelser 3 .
3

Herunder specielt bekendtgørelse nr. 1448 af 11. december 2007 med senere ændringer om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 og bekendtgørelse nr. 1022 af 25. august 2010
om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller
havet.
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For så vidt angår udledninger fra kommunale renseanlæg er disse reguleret via den nationale implementering af byspildevandsdirektivet i spildevandsbekendtgørelsen, hvor der stilles nationale
krav til kvælstof, fosfor, COD og BI5(modificeret). Derudover er der regionalt - afhængigt af vandområdernes følsomhed - fastsat regionale udlederkrav.
I bilag 1 til ’Miljøministeriets retningslinjer for udarbejdelse af indsatsprogrammer’ er angivet nærmere retningslinjer for regulering af punktkildeudledninger.
Under dette punkt er der navnlig tale om foranstaltninger, der er rettet mod de fysiske forhold i et
vandområde. Herunder kan blandt andet nævnes:
• Vandløbsloven (LBK nr. 927 af 24. september 2009), der foruden at sikre, at vandløb kan benyttes til afledning af vand også i sit formål bestemmer, at fastsættelse og gennemførelse af
foranstaltninger efter loven skal ske under hensyntagen til de miljømæssige krav til vandløbskvaliteten, som fastsættes i henhold til anden lovgivning.
• Råstofloven (LBK nr. 950 af 24. september 2009) der i sit formål forudsætter, på den ene side
lægges vægt på råstofressourcernes omfang og kvalitet og en sikring af råstofressourcernes
udnyttelse samt tages erhvervsmæssige hensyn. På den anden side skal der lægges vægt på
blandt andet miljøbeskyttelse og vandforsyningsinteresser, beskyttelse af arkæologiske og geologiske interesser, naturbeskyttelse.
• Havmiljøloven (LBK nr. 929 af 24. september 2009 med tilhørende BEK nr. 1406 af 07. december 2007 om dumpning af optaget havbundsmateriale (klapning).

7.6 Tilladelse til direkte udledning til grundvandet
Regulering af direkte udledninger til grundvand er implementeret ved bekendtgørelse om spildevandstilladelser (nr. 1448 af 11. december 2007). Regulering af indirekte udledninger er direktivet
implementeret ved bekendtgørelse om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage mv. (nr. 1695 af 19. december 2006 med senere ændringer). Mht. pesticider
er det eksisterende grundvandsdirektiv implementeret gennem bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler (nr. 533 af 18. juni 2003).
Efter spildevandsbekendtgørelsen, § 24, kan der ikke meddeles tilladelse til tilførsel af de i bilag 2
nævnte stoffer til grundvandet, hvis tilførsel til grundvandet sker uden gennemsivning af jordoverfladen eller undergrunden.
Indirekte udledninger i øvrigt reguleres via Miljøbeskyttelsesloven § 19 og spildevandsbekendtgørelsen § 29.
Undtagelser fra forbuddet mod udledning er implementeret gennem spildevandsbekendtgørelsens
§ 24, stk. 2, hvorefter kommunalbestyrelsen kan give tilladelse til udledning af farlige stoffer til
grundvandet hvis det er til videnskabelige formål, til karakterisering, beskyttelse eller genopretning
af vandområder.
Det er dog en forudsætning for meddelelse af tilladelse:
• at stofferne er begrænsede til de mængder, der er strengt nødvendige for de pågældende videnskabelige formål, og
• at stofferne forekommer i mængder, der er så ringe, at det modtagende grundvands kvalitet ikke
forringes.
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7.7 Foranstaltninger, der er truffet vedrørende prioriterede stoffer
Efter miljømålslovens § 10 skal der iværksættes en række foranstaltninger for at reducere forurening med prioriterede stoffer. Herudover fastsætter vandrammedirektivet, at der skal ske enprogressiv reduktion af forurening med prioriterede stoffer samt standsning eller udfasning af emissioner, udledninger og tab af prioriterede farlige stoffer 4 .
For så vidt angår en progressiv reduktion af forurening med prioriterede stoffer vurderes det, at
denne forpligtelse blandt andet er overholdt gennem administrationen efter miljøbeskyttelsesloven,
jf. lovens § 3, om anvendelse af den bedste tilgængelige teknik og forebyggende indsats gennem
renere teknologi.
Herudover er området er for så vidt angår miljøkvalitetskrav for prioriterede stoffer reguleret gennem bekendtgørelse nr. 1433 af 06/12/2009 om fastsættelse af miljømål for vandløb, søer, kystvande, overgangsvande og grundvand, herunder bekendtgørelse nr. 1022 af 25. august 2010 om
miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller
havet.
Øvrige forpligtelser er reguleret gennem:
Bekendtgørelse nr. 863 af 28/06/2010 om ændring af bilag 2 til miljømålsloven om indholdet af
vandplanen og om indholdet af indsatsprogrammet m.v.
Bekendtgørelse nr. 1026 af 25/08/2010 om ændring af bekendtgørelse om karakterisering af vandforekomster, opgørelse af påvirkninger og kortlægning af vandressourcer.
Bekendtgørelse nr. 1027 af 25/08/2010 om ændring af bekendtgørelse om overvågning af overfladevand, grundvand, beskyttede områder og om naturovervågning i internationale naturbeskyttelsesområder mv.
For så vidt angår udledning af prioriterede stoffer fra punktkilder er området reguleret gennem miljøbeskyttelseslovens kapitel 4 og 5, herunder bekendtgørelse nr. 1022 af 25. august 2010 om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller
havet. Herunder henvises til bekendtgørelsen for så vidt angår, at der i konkrete sager skal træffes
med henblik på i fremtiden at mindske udstrækningen af udpegede blandingszoner omkring punkter for udledning af spildevand af prioriterede stoffer.

7.8 Foranstaltninger, der er truffet for at forebygge eller reducere virkningerne af forureningsuheld
I det følgende er vist referencer til programmer om specifikke foranstaltninger, der skal træffes med
henblik på at forebygge eller reducere virkningerne af forureningsuheld:

4

Se Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 2455/2001/EF om vedtagelse af en liste over prioriterede stoffer.
Se Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/105/EF om miljøkvalitetskrav indenfor vandpolitikken
m.v.

8

Et generelt miljøberedskab i tilfælde af uheld og f.eks. stormflod varetages i henhold til beredskabsloven 5 af brandvæsnet og civilforsvaret. Derudover er der en lang række steder i dansk
lovgivning bestemmelser, der har til formål at forebygge uheld/ulykker fra tekniske anlæg.
I forbindelse med at der meddeles udledningstilladelser efter miljøbeskyttelseslovens § 28 og tilladelse til nedsivning efter § 19 skal tilladelsesmyndigheden stille vilkår, der sikrer en forsvarlig behandling af spildevand i renseanlæg og håndtering af spildevandet i oplandet til renseanlæg. For
industrier, der er tilsluttet renseanlæg, er det kommunalbestyrelserne, som giver tilslutningstilladelser.
Det indgår som en del af miljøgodkendelsen af en virksomhed, at der i det omfang det er relevant,
skal stilles krav om, hvordan virksomheden skal forholde sig i normale driftssituationer og andre
krav til virksomhedens indretning og drift, der er nødvendige for at sikre, at virksomheden ikke påfører omgivelserne væsentlig forurening, herunder ved uheld 6 .
I forhold til landbrug er der udstedt Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse 7 , der etablerer en
ordning til kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand, herunder
en autorisationsordning for kontrollanterne.
Kontrollen har til formål at skabe det faglige og tekniske grundlag for, at kommunalbestyrelsen kan
vurdere om beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand fortsat lever op til
kravene til beholdernes styrke og tæthed ifølge bekendtgørelsen om erhvervsmæssigt dyrehold,
husdyrgødning, ensilage mv. 8 Virksomheder, hvor der anvendes stoffer, som udgør en særlig risiko
for omgivelserne, er omfattet af ”Seveso” bestemmelserne, jf. bekendtgørelsen om kontrol med
risiko for større uheld med farlige stoffer 9 . Efter bekendtgørelsen skal særligt risikobetonede virksomheder med gældende lovgivning have et selvstændigt beredskab til indsats mod uheld m.m.
Oversvømmelser ved vandløb er reguleret i vandløbsloven, idet der for alle større vandløb er vandløbsregulativer, der skal sikre, at vandløb er i stand til at aflede afstrømning fra oplandet uden utilsigtede oversvømmelser af arealer, der støder op til vandløbet.
Udledninger til vandløb fra mere eller mindre befæstede arealer, tage m.m. kræver en udledningstilladelse.
I forbindelse med meddelelse af udledningstilladelse skal tilladelsesmyndigheden sikre, at udledningen sker, uden at der opstår oversvømmelser i vandløbet. Derfor stilles der i dag generelt krav
om, at der skal være forsinkelsesbassiner på udledninger fra befæstede arealer.
I bekendtgørelse om etablering af jordvarmeanlæg (varmeslanger i jord) fastsættes regler for kommunalbestyrelsens og Miljøstyrelsens beføjelser til at meddele tilladelse til jordvarmeanlæg (varmeslanger i jord) og for kommunalbestyrelsens kontrol med anlæggene. Der fastsættes desuden
krav for den tekniske indretning af anlæggene.
5
6
7

8

9

Beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 660 af 10. juni 2009.
Jf. bekendtgørelse nr. 1640 af 13. december 2006 om godkendelse af listevirksomhed.
Bekendtgørelse nr. 723 af 12. september 1997 om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand med senere ændringer.
Bekendtgørelse nr. 723 af 12. september 1997 om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand med senere ændringer.
Bekendtgørelse nr. 1666 af 14. december 2006 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer.
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Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter 10 , fastsætter retningslinjer for mindre omfattende aktiviteter, som medfører en risiko for forurening af grund- og overfladevand såsom mindre
husdyrhold, uhygiejniske forhold, bortskaffelse af animalsk affald og kadavere m.v.
Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines 11 fastlægger, hvem der fører tilsyn med statslige rørledninger, og hvilke foranstaltninger der skal træffes ved
brud, lækage eller andre forhold, som medfører udslip fra ledningen eller risiko herfor. Og den fastlægger retningslinjer for sløjfningen af bestemte typer af olietanke.
Bekendtgørelse om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand 12 etablerer en ordning til kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning mm. og herunder en
autorisationsordning for kontrollanterne har til formål at skabe det faglige og tekniske grundlag for,
at kommunalbestyrelsen kan vurdere, om beholderne fortsat lever op til kravene til beholdernes
styrke og tæthed.
Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines 13 fastlægger krav og godkendelsesordning for anlæggene.
Bekendtgørelse om forebyggelse af jord- og grundvandsforurening fra benzin- og dieselsalgssteder 14 fastsætter tekniske retningslinjer og regler for indretning og drift af benzin- og dieselsalgsanlæg.

7.9 Foranstaltningerne for vandforekomster, hvor miljømålene ikke kan ventes opfyldt.
Der henvises til vandplanernes afsnit 1.3.2 om anvendte undtagelser.

7.10 Supplerende foranstaltninger til opfyldelse af miljømål
I det omfang de grundlæggende foranstaltninger ikke er tilstrækkelige til at sikre opfyldelse af målet
om god tilstand i overfladevande, skal der vedtages supplerende foranstaltninger. For konkrete
vandområder fastlægger vandplanernes indsatsprogram (tabel 1.3.1) foranstaltninger, der kan henføres til listen af supplerende foranstaltninger.
Særligt kan der henvises til aftalerne om Grøn Vækst, som kan ses på Miljøministeriets hjemmeside www.mim.dk

10

11

12

13

14

Bekendtgørelse nr. 1517 af 14. december 2006 om miljøregulering af visse aktiviteter med senere ændringer.
Bekendtgørelse nr. 259 af 23. marts 2010 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og
pipelines.
Bekendtgørelse nr. 723 af 12. september 1997 om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand med senere ændringer.
Bekendtgørelse nr. 259 af 23. marts 2010 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og
pipelines.
Bekendtgørelse nr. 555 af 9. juni 2001 om forebyggelse af jord- og grundvandsforurening fra benzin- og
dieselsalgssteder.
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7.11 Foranstaltninger mod stigende forurening af marine vande
Ifølge vandrammedirektivet skal der tages alle relevante skridt for at undgå at øge forureningen af
marine vande. Desuden må iværksættelsen af foranstaltninger under ingen omstændigheder hverken direkte eller indirekte medføre øget forurening af overfladevande.
Med henblik på at vurdere et evt. fremtidigt behov for indsats, er der behov for, at kunne påvise, at
belastningen ikke øges.
I følgende regler indgår hensyn om beskyttelse af marine vande mod forurening.
Området er reguleret gennem miljøbeskyttelsesloven med tilhørende bekendtgørelser, herunder
bekendtgørelse nr. 1022 af 25. august 2010 om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet.
Lov om beskyttelse af havmiljøet, jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 2. oktober 24. september 2009.
Loven er løbende tilpasset behovet for håndteringen af nye emner, herunder siden 2001:
• 2001-2002: Danmarks ratifikation af annex VI (luftforurening fra skibe) i FN-konventionen om
begrænsning af forurening fra skibe (MARPOL). Desuden krav om, at off shore-operatører selv
bekoster undersøgelse af eventuelle miljømæssige påvirkninger af havmiljøet som følge af efterforskning og produktion af kulbrinter.
• 2002-2003: Danmarks ratifikation af FN’s havretskonvention. Derudover ændres praksis, for så
vidt angår olieudtømninger på under 50 liter, således at også disse bliver strafforfulgt.
• 2004-2005: Udmøntning af kommunalreformen, hvor miljøministeren overtager amtsrådenes
beføjelser i forbindelse med dumpning af optaget havbundsmateriale (klapning) inden for søterritoriet.
• 2005-2006: Loven har til formål at styrke håndhævelsen i forbindelse med forurening på havet.
Loven skærper straffen for ulovlige udledninger af olie på havet og synliggør reglerne om retsforfølgning af udenlandske skibe. Endelig får tilsynsmyndighederne med loven adgang til lokaliteter på land, da eksempelvis edb-oplysninger m.v. ofte vil befinde sig på landlige lokaliteter.
• 2007-2008: Krav om miljøkonsekvensvurdering ved ansøgning om klapning i habitat-områder.
• 2008-2009: Hovedformålet med lovforslaget var at tilvejebringe et klart hjemmelsgrundlag for
udpegning af nødområder og udarbejdelse af planer herfor på havet og i havne, hvortil skibe
med behov for assistance kan søge med henblik på at imødekomme fare for forurening og fare
for sø- og sejladssikkerheden.
Efter loven er der udstedt en række bekendtgørelser primært møntet på skibe og platforme, der
forbyder/begrænser udledning af en række stoffer: olie, affald, kloakspildevand, flydende stoffer.
Desuden er der regler om luftemissioner fra disse (svovl, NOx m.m.). Efter loven reguleres desuden dumpning af optaget havbundssediment (klapning).
Offshore Handlingsplanen, 2005, 2008 og 2009
For at sikre, at miljøpåvirkningerne fra produktion og den forudgående efterforskning efter olie og
naturgas i den danske del af Nordsøen fortsat holdes inden for de grænser, der er afstukket gennem den nationale og internationale regulering, opstillede regeringen i 2005 en offshore handlingsplan. I august 2008 blev en ny offshore handlingsplan forhandlet på plads med olieoperatørerne med nye målsætninger for perioden 2008-2010. I marts 2009 blev målsætningerne gjort endnu
mere ambitiøse i en ny offshore handlingsplan.
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Forbud mod TBT i skibsbundmalinger 2001-08
Der er indført forbud mod påføring og tilstedeværelse af TBT som aktivt stof i skibenes antibegroningsmiddel. En IMO-konvention om dette blev undertegnet i 2001, og Danmark var det første land
til at ratificere i december 2002. Konventionen forbyder påsmøring fra 1. januar 2003 og tilstedeværelse fra 1. januar 2008. EU satte konventionen i kraft for EU-landene pr. 1. juli 2003 ved en forordning. Selve konventionen trådte i kraft 17. september 2008. I dag er tilstedeværelsen af TBT på
skibe forbudt for alle EU-lande. Der er desuden forbud mod, at skibe, der ikke overholder konventionen, anløber EU’s havne. Brug af TBT-holdig bundmaling til mindre skibe, herunder lystbåde, har
længe været forbudt.
Indsats overfor luftforurening fra skibe 2008
Miljøkomiteen i IMO, FN's søfartsorganisation, vedtog i marts 2008 efter bl.a. dansk pres et nyt sæt
regler for luftforureningen fra skibe, som vil føre til en væsentlig reduktion af udslippet af NOx, SOx
og partikler fra skibe.
Havstrategiloven 2010
EU’s havstrategidirektiv er implementeret i dansk ret gennem Folketingets vedtagelse af Lov om
havstrategi (lov nr. 522 af 26. maj 2010). Loven lægger rammerne for de kommende års udarbejdelse af havstrategier, med basisanalyser og miljømål i 2012, overvågningsprogrammer i 2014 og
indsatsprogrammer i 2015 for alle danske farvande. Havstrategierne koordineres med de lande,
som vi deler farvande med, og vil samlet være operative ved udgangen af 2016.
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