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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 Holstebro Kommune kan gennemføre 

foranstaltningen ”fjernelse af fysiske spærringer” for RIN-00801 i Støvlbæk – 

Vemb, o2574_y. Samtidig fritages foranstaltningen ”fjernelse af fysiske 

spærringer” for Støvlbæk - Vemb, o8794_b. 

 

Miljøstyrelsens afgørelse er endelig og kan ikke påklages til anden administrativ 

myndighed, jf. § 11 i bekendtgørelse om indsatsprogrammer1. 

Sagens oplysninger  

Holstebro Kommune har ved e-mail d. 29. april 2022 rettet henvendelse til 

Miljøstyrelsen om tilskud til fjernelse af en fysisk spærring, RIN-00801, i Støvlbæk 

- Vemb, o2574_y.  

 

I den forbindelse har Miljøstyrelsen opdaget en teknisk fejl i 

indsatsbekendtgørelsens1 bilag, hvori foranstaltningen ”fjernelse af fysiske 

spærringer” er fastlagt ved vandområde o8794_b og ikke o2574_y.  

 

Miljøstyrelsen har undersøgt forholdene for vandområdet o8794_b og finder, at 

Miljøstyrelsen ikke har registreret nogen spærrende forhold i dette vandområde og 

at det derfor er en tydelig teknisk fejl, der gør, at o8794_b fremkommer i 

bekendtgørelsens bilag med indsatsen ”fjernelse af fysiske spærringer”. 

 

I MiljøGIS for høring af vandområdeplaner 2021-20272 fremstår oplysningerne 

som rigtige, da disse blev rettet tilbage i 2019.  

 

 

 

                                                             
1 Bekendtgørelse nr. 449 af 11. april 2019 om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter. 
2 https://miljoegis.mim.dk/spatialmap?profile=vandrammedirektiv3hoering2021  

https://miljoegis.mim.dk/spatialmap?profile=vandrammedirektiv3hoering2021
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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 

gennemføre andre foranstaltninger end dem, der er fastlagt i bilag 1-4, hvis 

behovet for foranstaltninger vurderes at være anderledes end forudsat ved 

fastlæggelsen af foranstaltningerne. 

 

Miljøstyrelsen vurderer på baggrund af oplysningerne, at behovet for 

foranstaltningen”fjernelse af fysiske spærringer” ikke er, som det var forudsat ved 

fastlæggelsen af foranstaltningerne. Særligt oplysningen om, at det ved en tydelig 

teknisk fejl er det forkerte vandområde, der fremgår af bekendtgørelse om 

indsatsprogrammer1, vægter i Miljøstyrelsens vurdering.  

 

Miljøstyrelsen vurderer ud fra kommunens oplysninger, at den samlede 

økonomiske ramme for hhv. vandområde o2574_y og vandområde o8794_b ikke 

ændres i forhold til det oprindelige fastlagte. 

 

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

gennemføre foranstaltningen ”fjernelse af fysiske spærringer” for RIN-00801 i 

vandområde o2574_y og undlade at gennemføre foranstaltning ”fjernelse af 

fysiske spærringer” i vandområde o8794_b. I vandområde o8794_b skal de 

resterende fastlagte foranstaltninger ”genslyngning”, ”udlægning af groft 

materiale” samt ”etablering af træer” fortsat gennemføres. 

 

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 


