
NOTAT 

Økonomiaftale for 2013 vedr. vandplaner, Na-
tura 2000-planer og Grøn Vækst samlelov 

 

Med økonomiaftalen for 2013 har regeringen og KL indgået en samlet afta-

le for finansieringen af den kommunale indsats i medfør af vandplaner, Na-

tura 2000-planer og Grøn Vækst samlelov.  

 

Det er aftalt økonomisk kompensation for i alt 318 mio. kr. over perioden 

2013-2015. Samtidig er der aftalt afbureaukratisering for i alt 60 mio. kr. 

uden modregning i bloktilskuddet.  

 

For alle opgaver gælder det, at de herunder angivne DUT-beløb fordeles 

ligeligt over perioden 2013-2015, jf. bilagets totaloversigt sidst i dette notat. 

Vandplaner 
De statslige vandplaner, der er vedtaget 22. dec. 2011, pålægger kommuner-

ne en række nye eller forøgede opgaver. Implementeringen skal ske i perio-

den 2012-2015 med henblik på opfyldelse af EU´s vandrammedirektiv. Im-

plementeringsperioden er forkortet, idet statens vandplaner er to år forsin-

ket. 

Vandhandleplaner 

Der er krav om udarbejdelse af vandhandleplaner i 2012.  

 Kommunerne er i 2011 kompenseret med i alt 15,2 mio. kr. i med-

før af økonomiaftalen for 2011. 

Vandløb 

Reduceret vandløbsvedligeholdelse 

Der er krav om udarbejdelse af nye vandløbsregulativer og konsekvensvur-

deringer på ca. 4200 km vandløb på 2241 strækninger. 
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 Der er i alt afsat 76,9 mio. kr. som DUT til administration og myn-

dighedsbehandling. 

 

Der er med Grøn Vækst som statslige tilskudsordninger afsat flg. projekt-

midler:  

 260 mio. kr. til lodsejerkompensation og konsekvensvurderinger. 

 

Vandløbsrestaurering  

Der er krav om åbning af 832 rørlagte strækninger, fjernelse af 1500 spær-

ringer og udlægning af grus og sten 675 steder. 

 Der er i alt afsat 60, 1 mio. kr. som DUT til administration og myn-

dighedsbehandling. 

 

Der er med Grøn Vækst som statslige tilskudsordninger afsat flg. projekt-

midler:  

 180 mio. kr. til åbning af rørlagte strækninger og udlægning af grus 

og sten 

 210 mio. kr. til fjernelse af spærringer. 

 

Dambrugsspærringer 

Der er krav om fjernelse af 147 dambrugsspærringer. Det er med aftalen 

forudsat, at fjernelse og kompensation finansieres af den statslige tilskuds-

ordning. Kommunerne skal imidlertid være opmærksomme på, at tilskud-

dene prioriteres efter omkostningseffektivitet, hvorfor der ikke er garanti 

for at modtage tilskud indenfor en given tidshorisont.  

 

Af økonomiaftalen for 2013 fremgår:  

 ”I de statslige tilskudsordninger gives der tilskud til bl.a. de ersta t-

ningsrelaterede udgifter til dambrug, der pålægges kommunerne i 

medfør af vandplanerne. Det forventes, at udgiftsniveauet for er-

statninger vil falde betydeligt i løbet af perioden indtil 2015.”   

Spildevand 

Den fysiske spildevandsindsats forventes finansieret over spildevandstak-

sterne. De følgende opgaver er således kommunale myndighedsopgaver.  

 

Rensning i spredt bebyggelse 

Der er udpeget 3458 nye ejendomme med krav om rensning.  

 Der er i alt afsat 10,9 mio. kr. som DUT. 

 

Renseanlæg 

Der er udpeget 35 renseanlæg med krav om udbygning. 

 Der er i alt afsat 0,5 mio. kr. som DUT. 
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Regnbetingede udledninger 

Der er udpeget 330 regnbetingede udledninger med krav om kapacitetsud-

bygning, afskæring eller lign. 

 Der er i alt afsat 0,8 mio. kr. som DUT. 

 

Opdatering af spildevandsplan 

Der er krav om opdatering af kommunale spildevandsplaner. 

 Der er i alt afsat 30 mio. kr. som DUT. 

 

Fremrykning af 1997-aftale 

Der er krav om fremrykning af rensning i spredt bebyggelse – i forhold til 

aftalen indgået ml. staten og KL i 1997.  

 

Af 2013-økonomiaftalen fremgår: 

 ”Indsatsen på spildevandsområdet udgør en særlig udfordring for 

kommuner med relativt mange spredte bebyggelser i det åbne land. 

Der er derfor enighed om, at analysere spildevandsindsatsen i disse 

kommuner nærmere, herunder indfasningsprofiler for indsatsen.”  

Sørestaurering 

Der er krav om sørestaurering af 18 søer, herunder forundersøgelse og op-

følgning.  

 Der er i alt til projektindsatsen afsat 17,2 mio. kr. som DUT 

 Der er i alt til administration og myndighedsbehandling afsat 1,4 

mio. kr. som DUT. 

 

Natura 2000-planer 
De statslige Natura 2000-planer, der er vedtaget 8. dec. 2011, pålægger 

kommunerne en række nye eller forøgede opgaver. Implementeringen skal 

ske i perioden 2012-2015 med henblik på opfyldelse af EU´s naturdirekti-

ver. Implementeringsperioden er forkortet, idet statens planer er to år for-

sinket. 

 

Der er eller forventes oprettet statslige tilskudsordninger under Landdi-

striktsprogrammet (LDP) til projekudgifter á ca. 1,5 mia. kr. til:  

 Græsning og høslet  

 Rydning, hegning og drikkevandsforsyning  

 Hydrologiprojekter  

 Skovbeskyttelse. 

Natura 2000-handleplaner 

Der er krav om udarbejdelse af Natura 2000-handleplaner i 2012.  

 Der er i alt afsat 12 mio. kr. som DUT i form af administration. 
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Information til lodsejere ved LDP-tilskudsordninger 

 Der er i alt afsat 4,6 mio. kr. som DUT i form af administration.  

 

Miljøministeriet og KL er enige om, at: 

 Lodsejerfacilitering består af en fællesoffentlig informationskam-

pagne 

 Der kan være behov for supplerende information i perioden i 2013-

2015 

 Der er ikke krav om afholdelse af lodsejermøder eller individuel 

kontakt til lodsejere. 

Life-projekter 

Med Grøn Vækst er der forudsat finansiering over EU´s Life-ordning á 75 

mio. kr. Desuden var der forudsat en tilsvarende kommunal medfinansie-

ring. 

 

Med økonomiaftalen for 2013 er det i stedet aftalt, at staten yder tilskud til 

kommunerne til projekter indenfor det kommunale Natura 2000-

myndighedsområde: ”Samtidig yder staten tilskud til de såkaldte Life-

projekter mv. inden for en ramme på 75 mio. kr.” 

 

Ved Life-projekter forstås bl.a. Natura 2000-projekter for: 

 Heder og lign. 

 Højmoser og søer  

 Mosaik-områder og større sammenhængende naturarealer. 

Andre projekter   

Til projekter, der ikke kan finansieres over det nuværende LDP eller Life, er 

der forudsat samlede udgifter á 143 mio. kr.: 

 Der er i alt forudsat 30 mio. kr. som statsligt tilskud over det nye 

LDP-program i 2014-2015 

 Der er i alt afsat 83,4 mio. kr. som DUT 

 Der er i alt forudsat omprioritering af kommunale naturforvalt-

ningsmidler svarende til 30 mio. kr. over perioden 2013-2015 

 

Ved andre projekter forstås primært: 

 Inddragelse af omdriftsjord til udvidelse af tørre naturtyper som he-

der og overdrev  

 Etablering af vandhuller som levesteder for arter på § 3-arealer eller 

omdriftsarealer 

 Oprensning af småsøer som lobeliesøer og næringsfattige søer 

 Korridorer og levesteder for arternes spredning. 

Myndighedsbehandling 

 Der er i alt afsat 10,8 mio. kr. som DUT  
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 Der forventes afbureaukratisering af anmeldeordningen for i alt 12 

mio. kr. 

 Der forventes afbureaukratisering af § 3-sagsbehandling, habitatdi-

rektivet m.m. for i alt 48 mio. kr.  

 

Grøn Vækst samlelov 
 

Flerårige energiafgrøder 

Lovændringen vil medføre flere håndhævelsessager i relation til Naturbe-

skyttelsesloven og Vandløbsloven. 

 Der er i alt afsat 0,4 mio. kr. som DUT. 

 

Planlægning for fælles biogasanlæg 

Der er med lovændringen krav om planlægning for biogasanlæg. Det er en 

minimumsplanlægning, som omfatter kommuneplanretningslinje, kortud-

pegning og SMV.  

 Der er i alt afsat 3,2 mio. kr. som DUT. 

 

I forbindelse med biogasaftalen ml. miljøministeren og KL i 2010 er kom-

munerne blevet kompenseret for udarbejdelse af 50 kommuneplantillæg for 

fælles biogasanlæg. 

 

Planlægning for store husdyrbrug 

Der er med lovændringen krav om planlægning for store husdyrbrug. Det er 

en minimumsplanlægning, som omfatter kommuneplanretningslinje, kort-

udpegning og SMV. 

 Der er i alt afsat 5,8 mio. kr. som DUT. 
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Bilag: Forhandlingsresultat vedr. vandplaner, Natura 
2000-planer og Grøn Vækst samlelov (2012-pl) 
 

 

 
2013 2014 2015 I alt  

LCP nr. 76 Ny ferskvandsdambrugsbekendtgørelse 0,0 0,0 0,0 0,0 

LCP nr. 90 Grøn Vækst samleloven 69,1 69,1 69,1 207,2 

Vandløb 45,7 45,7 45,7 137 

Reduceret vandløbsvedligehold 25,6 25,6 25,6 76,9 

Vandløbsrestaurering 20,0 20,0 20,0 60,1 

Spildevand 14,1 14,1 14,1 42,2 

Rensning spredt bebyggelse  3,6 3,6 3,6 10,9 

Renseanlæg 0,2 0,2 0,2 0,5 

Regnbetingede udledninger  0,3 0,3 0,3 0,8 

Opdatering spildevandsplan 10,0 10,0 10,0 30,0 

Sørestaurering 6,2 6,2 6,2 18,6 

Projektindsats 5,7 5,7 5,7 17,2 

Administration 0,5 0,5 0,5 1,4 

Flerårige energiafgrøder  0,1 0,1 0,1 0,4 

Planlægning for biogas 1,1 1,1 1,1 3,2 

Planlægning for store husdyrbrug  1,9 1,9 1,9 5,8 

LCP nr. 245 Natura2000 planlægning  36,9 36,9 36,9 110,8 

Projektopgaver 27,8 27,8 27,8 83,4 

Naturgenopretning  22,8 22,8 22,8 68,4 

Administrativ indsats  5,0 5,0 5,0 15,0 

Administrationsopgaver 5,5 5,5 5,5 16,6 

Myndighedsopgaver 3,6 3,6 3,6 10,8 

     

     Øvrige finansieringselementer  2013 2014 2015 I alt  

Natura 2000 (LIFE-projekter) 25,0 25,0 25,0 75,0 

LDP-medfinansiering (Naturgenopretningsprojekter) - 15,0 15,0 30,0 

Afbureaukratisering - anmeldeordning 4,0 4,0 4,0 12,0 

Afbureaukratisering - § 3, habitatdirektivet mm 16,0 16,0 16,0 48,0 

Kommunal omprioritering 10,0 10,0 10,0 30,0 

 


