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AFGØRELSE 
om ændring af foranstaltning fastlagt i indsatsprogrammet 
 

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

indsatsprogrammer1. 

 

Miljøsty relsen har truffet afgørelse om, at Frederikshavn Kommune kan undlade 

at gennemføre foranstaltningen ”udlægning af groft materiale” i vandområderne 

aal1 .1.0416 og aal1.1.0417.  

 

Miljøsty relsens afgørelse er endelig og kan ikke påklages til anden administrativ 

my ndighed, jf. § 11  i bekendtgørelse om indsatsprogrammer 1. 

Sagens oply sninger  

Frederikshavn Kommune har i forbindelse med ansøgning om tilskud til 

vandløbsrestaurering den 12. april 2020 anmodet Miljøstyrelsen om fritagelse for 

at gennemføre foranstaltningen ”udlægning af groft materiale” i vandområderne 

aal1 .1.0416 og aal1.1.0417.  

 

Det fremgår af en tekniske forundersøgelse for restaureringsprojektet, at der i 

forbindelse med det tidligere gennemførte projekt ”Realisering 2015_2 Sæby 

(Vejbæk og Straden Bæk)”  (SVANA-35221-00133) allerede er gennemført 

udlægning af groft materiale i vandområdet.   

 

Ifølge høringen af vandområdeplan 2021-2027 er den nuværende samlede 

økologiske tilstand i vandområdet aal1.1.0416 dårlig og i vandområdet aal1.1.0417 

er den samlede økologiske tilstand moderat.  

 

Hertil fremgår det af bekendtgørelse om miljømål2, at god økologisk tilstand skal 

tilvejebringes senest 22. december 2021 i begge vandområder. 

                                                                 
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. 



 

 

2 

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. 

 

Miljøsty relsen vurderer på baggrund af oplysningerne fra Frederikshavn 

Kommune, at behovet for foranstaltningen ”udlægning af groft materiale” ikke er, 

som det var forudsat ved fastlæggelsen af foranstaltningerne. Særligt oplysningen 

om, at der allerede er udlagt groft materiale i vandområdet, vægter i 

Miljøsty relsens vurdering. 

 

Miljøsty relsen træffer på den baggrund afgørelse om, at Frederikshavn Kommune 

kan undlade at gennemføre foranstaltningen ”udlægning af groft materiale” i 

vandområderne aal1.1.0416 og aal1.1.0417. 

 

Det bemærkes, at Frederikshavn Kommune fortsat er forpligtet til at gennemføre 

de resterende fastlagte foranstaltning for vandområderne, dvs. den fastlagte 

foranstaltning ”etablering af træer” i vandområderne aal1.1.0416 og aal1.1.0417. 

 

Denne afgørelse v il 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 indsatsprogrammer 1. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Malene Aarslev Fich 

AC-tekniker 

+45 22 25 69 61  

maars@mst.dk 


