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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 Brønderslev Kommune kan undlade at 

gennemføre foranstaltningen ”etablering af sandfang” i Mejerigrøft, o7869. 

 

Miljøstyrelsens afgørelse er endelig og kan ikke påklages til anden administrativ 

myndighed, jf. § 11 i bekendtgørelse om indsatsprogrammer1. 

Sagens oplysninger  

Brønderslev Kommune har ved e-mail d. 25. januar 2022 rettet henvendelse til 

Miljøstyrelsen om fritagelse for at gennemføre foranstaltningen ”etablering af 

sandfang” i Mejerigrøft, o7869. 

 

Brønderslev Kommune oplyser, at området er beskyttet efter 

naturbeskyttelseslovens § 3 og de steder som er særligt egnede til etablering mht. 

kørselsforhold og drift af anlægget kan der ikke gives dispensation til. 

Det er kommunens vurdering, at de fysiske muligheder for at foretage drift af 

sandfanget reelt heller ikke er mulig i området pga. stejlt terræn ned til vandløbet, 

ligesom afstanden fra kørevej og vandløb er så stor, at det ikke er muligt at oprense 

sandfanget. 

 

Det er kommunens vurdering, at ved fritagelse for ”etablering af sandfang” vil de 

resterende foranstaltninger have en gavnlig effekt på at nedbringe sandvandringen 

i vandløbet og dermed sandsynliggøre målopfyldelse. Ydermere oplyser 

kommunen, at på strækningen hvor sandfanget oprindeligt var planlagt etableret, 

gennemføres indsatsen ”udskiftning af bundmateriale”, hvor sandbunden 

udskiftes med groft materiale. Hermed forventer kommunen en markant reduceret 

sandvandring på strækningen fremover. 

 

Fritagelsen af foranstaltningen ”etablering af sandfang” medfører en lavere 

referenceværdi, og dermed anses projektet som værende omkostningseffektivt.  

                                                             
1 Bekendtgørelse nr. 449 af 11. april 2019 om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter. 
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Ifølge høringen af vandområdeplan 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. 

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 Brønderslev Kommune, 

at behovet for foranstaltningen ”etablering af sandfang” ikke er, som det var 

forudsat ved fastlæggelsen af foranstaltningerne. Særligt oplysningen om, at der 

forventes målopfyldelse ved anvendelse af de resterende foranstaltninger, vægter i 

Miljøstyrelsens vurdering. 

 

Miljøstyrelsen træffer på den baggrund afgørelse om, at Brønderslev Kommune 

kan undlade at gennemføre foranstaltningen ”etablering af sandfang”. 

 

Det bemærkes, at Brønderslev Kommune fortsat er forpligtet til at gennemføre de 

resterende fastlagte foranstaltninger for vandområdet o7869, dvs. de fastlagte 

foranstaltninger ”udskiftning af bundmateriale”, ”etablering af træer”. 

Miljøstyrelsen har noteret, at foranstaltningen ”åbning af rørlagte strækninger*” er 

realiseret. 

 

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 

 

 

 

Maja Katrine Topp 

AC-tekniker 

+45 20 57 01 83 

makat@mst.dk 

                                                             
2 Bekendtgørelse nr. 448 af 11. april 2019 om miljømål for overfladevandområder og 
grundvandsforekomster. 
* Foranstaltningen er videreført fra første planperiode. 


