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AFGØRELSE 
om ændring af foranstaltning fastlagt i indsatsprogrammet 
 

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse efter § 5, stk. 4, i bekendtgørelse om 

indsatsprogrammer1. 

 

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at Odense Kommune kan undlade at 

gennemføre foranstaltningen "fjernelse af fysiske spærringer" for spærringerne 

ODE-383 og ODE-389 i Limrenden, ode_1.13_877. 

Sagens oplysninger  

Odense Kommune har ved e-mail d. 1. juni 2021 rettet henvendelse til 

Miljøstyrelsen om fritagelse for at gennemføre foranstaltningen "fjernelse af 

fysiske spærringer" for spærringerne ODE-383 og ODE-389 i Limrenden, 

ode_1.13_877. 

 

Om ODE-383 oplyser kommunen, at spærringen er en 8 meter lang rørbro med en 

diameter på 80 cm. Vandløbsbunden er kontinuerlig gennem røret, der ligger ca. 

1/3 under fast vandløbsbund. Faldet gennem rørbroen er under 10 ‰. 

 

Om ODE-389 oplyser kommunen, at spærringen er en 6 meter lang rørbro med en 

diameter på 80 cm. Vandløbsbunden er kontinuerlig gennem røret, der ligger ca. 

1/3 under fast vandløbsbund. Faldet gennem rørbroen er under 10 ‰. 

 

Kommunen har vedlagt billedmateriale, som dokumenterer de beskrevne forhold. 

 

Odense Kommune vurderer, at de to rørbroer ikke udgør spærringer i vandløbet, 

og at de dermed ikke har en negativ effekt på vandløbets økologiske tilstand. 

Kommunen vurderer desuden, at rørbroerne ikke påvirker vandområder op- eller 

nedstrøms negativt. 

 

                                                             
1 Bekendtgørelse nr. 449 af 11. april 2019 om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter. 
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Ifølge basisanalysen for vandområdeplaner 2021-2027 er den nuværende samlede 

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

økologisk tilstand skal tilvejebringes senest 22. december 2015. 

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 foranstaltninger, hvis behovet for foranstaltninger 

vurderes at være anderledes end forudsat ved fastlæggelsen af foranstaltningerne. 

 

Miljøstyrelsen vurderer på baggrund af oplysningerne fra Odense Kommune, at 

behovet for foranstaltningen "fjernelse af fysiske spærringer" for spærringerne 

ODE-383 og ODE-389 ikke er, som det var forudsat ved fastlæggelsen af 

foranstaltningerne. Særligt oplysningen om, at de to rørbroer ikke udgør 

spærringer i vandløbet, og at de dermed ikke har en negativ effekt på vandløbets 

økologiske tilstand, vægter i Miljøstyrelsens vurdering. 

 

Miljøstyrelsen træffer på den baggrund afgørelse om, at Odense Kommune kan 

undlade at gennemføre foranstaltningen "fjernelse af fysiske spærringer" for 

spærringerne ODE-383 og ODE-389 i Limrenden, ode_1.13_877. 

 

Det bemærkes, at ved fritagelse for samtlige foranstaltninger i vandområdet 

ode_1.13_877, udgår vandområdet af bekendtgørelse om indsatsprogrammer1, og 

dermed kan der i denne planperiode ikke længere søges om tilskud til 

foranstaltninger i vandområdet. 

 

Denne afgørelse vil blive offentliggjort på Miljøstyrelsens hjemmeside. 

Miljøministeren 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 

 

 

 

Malene Aarslev 

Geograf | AC-tekniker 

+45 22 25 69 61 

maars@mst.dk 

                                                             
2 Bekendtgørelse nr. 448 af 11. april 2019 om miljømål for overfladevandområder og 
grundvandsforekomster. 


