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NOTAT

Høringssvar til bekendtgørelsesudkast om 
fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer 
overgangsvande, kystvande og grundvand

KL finder opbygningen af bekendtgørelsen hensigtsmæssig og overskuelig. 
Bekendtgørelsen indeholder forståelige bestemmelser understøttet af fyldige 
bilag.

KL savner dog uddybning af bestemmelserne på to områder:

Overvejelser om begrundelse for visse miljømål
Visse vandområder lever ikke op til det almindelige miljømål. 
Vandområdeplanen vil for nogle af disse vandområder anvise en indsats, 
der fører til målopfyldelse. Vandområdeplanen vil for andre af disse 
vandområder fastsætte et lavere miljømål. 

Det fremgår af bekendtgørelsesudkastet, at det skal specificeres ”for hvilke 
forhold og kvalitetselementer eller med hvilken frist der fraviges i forhold 
til målet …”. 

KL savner krav til begrundelse for fravigelsen og/eller begrundelse for valg 
af indsatskatalog, der kan give målopfyldelse. KL foreslår, at bestemmelse 
om begrundelser tilføjes i bekendtgørelsen som §2 stk. 3 og som §3 stk. 4.

Staten er nødt til at overveje miljømålet i alle de vandområder, der ikke 
opfylder miljømålet. Disse overvejelser må staten dele med offentligheden. 

KL peger i den sammenhæng på, at kommunerne administrerer regler, der 
har direkte indflydelse på vandområdernes tilstand. Overvejelserne er derfor 
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centrale i vurderingen af de økonomiske og administrative rammer, der er 
nødvendige for kommunernes arbejde for at nå det valgte miljømål.

Hydromorfologiske kvalitetselementer
De hydromorfologiske kvalitetselementer er i bilag 1 kun selvstændigt 
beskrevet for ”Høj tilstand”. For andre kvalitetsklasser henvises til ”forhold 
der er specificeret ovenfor for de biologiske kvalitetselementer”.

KL finder det utilfredsstillende, at dette kvalitetselement beskrives på et 
lavere niveau end de øvrige kvalitetselementer. De hydromorfologiske 
kvalitetselementer har afgørende betydning for vurderingen af acceptabel 
påvirkning fra vandindvinding eller andre indgreb i vandets kredsløb. 
Afgrænsningen af dette kvalitetselement er derfor væsentlig.

KL foreslår, at de hydromorfologiske kvalitetselementer beskrives som 
afvigelse fra høj tilstand. Altså en beskrivelse med samme struktur, som er 
gennemført for de øvrige kvalitetselementer.

KL anser ikke bekendtgørelsens bilag 1 fyldestgørende, før en sådan 
ændring er indført.

venlig hilsen

Niels Philip Jensen
konsulent


