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Prinsens Alle 5 
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AFGØRELSE 
om ændring af foranstaltning fastlagt i indsatsprogrammet 

 
Miljøstyrelsen har truffet afgørelse efter § 5, stk. 3 i bekendtgørelse om 

indsatsprogrammer1. 

 

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at Viborg Kommune kan gennemføre 

foranstaltningen ”udskiftning af bundmateriale” sammen med den planlagte 

foranstaltning ”udlægning af groft materiale” i Nørreå, o8787b. Miljøstyrelsen har 

tidligere givet Viborg Kommune fritagelse for foranstaltningen ”genslyngning”. 

 

Miljøstyrelsens afgørelse er endelig og kan ikke påklages til anden administrativ 

myndighed, jf. § 11 i bekendtgørelse om indsatsprogrammer1. 

Sagens oplysninger  

Viborg Kommune har ved e-mail d. 1. februar 2022 rettet henvendelse til 

Miljøstyrelsen om tilføjelse af foranstaltningen ”udskiftning af bundmateriale” i 

Nørreå, o8787b.  

 

Viborg Kommune oplyser, at der i forbindelse med udlægning af groft materiale 

skal afgraves i blødt bundsediment og brink, så der derved udskiftes 

bundmateriale. Dermed vil gydebankerne kunne etableres med store gydeflader, 

god vandføring, korrekt fald og lavvandede områder langs brinkerne til 

opvækstområder. Kommunen vurderer, at der kan opnås målopfyldelse i Nørreå, 

hvis ”udskiftning af bundmateriale” tilføjes den allerede fastlagte foranstaltning. 

Kommunen oplyser, at omkostningerne afholdes inden for det nuværende tilsagns 

budget.  

 

Ifølge høringen af vandområdeplan 2021-2027 er den nuværende samlede 

økologiske tilstand moderat.  

 

Det fremgår 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. 3, i bekendtgørelse om indsatsprogrammer kan Miljøstyrelsen på 

anmodning fra en kommunalbestyrelse og efter en konkret vurdering træffe 

afgørelse om, at kommunen kan gennemføre andre foranstaltninger end de, der er 

fastlagt i bekendtgørelsens bilag 1-4, hvis styrelsen vurderer, at disse andre 

foranstaltninger er dokumenterbart lige så miljø- og omkostningseffektive som de 

fastlagte foranstaltninger. 

 

Miljøstyrelsen vurderer, at en gennemførelse af den alternative foranstaltning er 

lige så omkostningseffektiv som de fastlagte foranstaltninger, da der ikke ændres 

på referenceværdien grundet begge foranstaltninger er i kategorien mindre 

strækningsbaserede restaureringer. 

 

På baggrund af kommunens vurdering af potentialet for målopfyldelse vurderes 

det desuden, at det er sandsynligt, at der kan opnås målopfyldelse ved 

gennemførelse af foranstaltninger ”udskiftning af bundmateriale”. 

 

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

gennemføre foranstaltningen ”udskiftning af bundmateriale” sammen med den 

fastlagte foranstaltning ”udlægning af groft materiale”. 

 

Denne afgørelse vil blive offentliggjort på Miljøstyrelsens hjemmeside. 

 

Miljøministeren foretager ved lejlighed de fornødne korrektioner af 

indsatsprogrammet, som afgørelsen måtte give anledning til, jf. § 5, stk. 5, i 

bekendtgørelse om indsatsprogrammer. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Maja Katrine Topp 

AC-tekniker 

+45 20 57 01 83 

makat@mst.dk 


