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Vandmiljø og Friluftsliv 

J.nr. 2020 - 24053   

Ref. MAJHO 

Den 23. juli 2020 

 

Tønder Kommune 

Miljø & Natur 

Wegners Plads 2 

6270 Tønder 

Att.: Simon B. Petersen  

AFGØRELSE 
om ændring af indsats fastlagt i indsatsprogrammet 
 
Miljøstyrelsen har truffet afgørelse efter § 5, stk. 4, i bekendtgørelse om 

indsatsprogrammer1.    

 

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at Aabenraa og Tønder kommuner kan 

undlade at gennemføre indsatsen (foranstaltningen) ”etablering af okkeranlæg” i 

Hvirlå, o8137_d.     

 

Miljøstyrelsens afgørelse er endelig og kan ikke påklages til anden administrativ 

myndighed, jf. § 11 i bekendtgørelse om indsatsprogrammer1.   

 

Sagens oplysninger  

Aabenraa Kommune har på vegne af Aabenraa og Tønder kommuner, rettet 

henvendelse, ved e-mail d. 2. juli 2020, til Miljøstyrelsen om fritagelse for at 

gennemføre indsatsen ”etablering af okkeranlæg” i Hvirlå, o8137_d.     

 

Aabenraa Kommune oplyser, at der ikke er behov for indsatsen ”etablering af 

okkeranlæg”, eftersom okker ikke hindrer opnåelse af miljømålet i vandområdet 

o8137_d.  

Bilag 2 fra forundersøgelsen af vandområde o8137_d viser, at der i selve 

vandområdet ikke er målt niveauer af okker der er højere end 0,33 mg Fe2+/l, 

dermed er koncentrationen under 0,5 mg Fe2+/l, der vurderes at være grænsen for 

hvornår okkerpåvirkningen bliver så stor at målopfyldelse vanskeligt kan opnås. 

Aabenraa Kommune oplyser desuden at de forventer målopfyldelse med det 

tilbageværende virkemiddel ”udskiftning af bundmateriale”. 

 

Ifølge basisanalysen for vandområdeplaner 2021-2027 er den nuværende samlede 

økologiske tilstand dårlig. Hertil fremgår det af bekendtgørelse om miljømål2, at 

god økologisk tilstand skal tilvejebringes senest 22. december 2021. 

 

 

 

                                                             
1 Bekendtgørelse nr. 449 af 11. april 2019 om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter. 
2 Bekendtgørelse nr. 448 af 11. april 2019 om miljømål for overfladevandområder og 
grundvandsforekomster.   
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Miljøstyrelsens vurdering og afgørelse  
Efter § 5, stk. 4, i bekendtgørelse om indsatsprogrammer1 kan Miljøstyrelsen på 

anmodning fra en kommunalbestyrelse træffe afgørelse om, at kommunen kan 

undlade at gennemføre fastlagte indsatser, hvis behovet for indsatser vurderes at 

være anderledes end forudsat ved fastlæggelsen af indsatserne. 

 

Miljøstyrelsen vurderer på baggrund af oplysningerne fra Aabenraa Kommune, at 

behovet for virkemidlet ”etablering af okkeranlæg” ikke er, som det var forudsat 

ved fastlæggelsen af indsatsen. Særligt oplysningen om at kommunerne forventer 

målopfyldelse med den tilbageværende indsats og at okker ikke er til hindring for 

opnåelse af miljømålet, vægter i Miljøstyrelsens vurdering. 

 

Miljøstyrelsen træffer på den baggrund afgørelse om, at Aabenraa og Tønder 

kommuner kan undlade at gennemføre indsatsen ”etablering af okkeranlæg” i 

Hvirlå, o8137_d. 

 

Det bemærkes, at Aabenraa og Tønder kommuner fortsat er forpligtet til at 

gennemføre den fastlagte indsats ”udskiftning af bundmateriale” i Hvirlå, 

o8137_d.   

 

Denne afgørelse vil blive offentliggjort på Miljøstyrelsens hjemmeside. Miljø- og 

Fødevareministeren foretager ved lejlighed de fornødne korrektioner af 

bekendtgørelse om miljømål2 samt af indsatsprogrammet1, som afgørelsen giver 

anledning til, jf. § 5, stk. 5, i bekendtgørelse om indsatsprogrammer1. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Maj Julie Høi 

AC Tekniker 

+45 21 17 86 39 

majho@mst.dk 

 


