Til organisationer, myndigheder m.fl.,
jf. vedlagte oversigt

Udkast til ny bekendtgørelse om kriterier for vurdering af
kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering
./.

Vedlagt følger et udkast til ny bekendtgørelse om kriterier for vurdering af
kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering, som sammen med
bekendtgørelsen om tilskud til kommunale projekter vedrørende
vandløbsrestaurering (som udstedes af Fiskeristyrelsen) udgør det
juridisk/administrative grundlag for tilskudsordningen til kommunale projekter
vedrørende vandløbsrestaurering.
Tilskudsordningen, der har eksisteret siden 2013, har til formål at bidrage til
genopretning af gydepladser og passager for fisk og at forbedre forholdene for flora
og fauna i øvrigt for at sikre det fastlagte miljømål i konkrete vandområder.
Vandløbsrestaureringsindsatsen fremgår af bekendtgørelsen om
indsatsprogrammer for vandområdedistrikter (nr. 1521 af 15. december 2017) og
miljømål fremgår bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og
grundvandsforekomster (nr. 1522 af 15. december 2017).
Der foreslås følgende ændringer i kriteriebekendtgørelsen (fremhævet med gult i
udkastet):
1.
§ 3, som i den gældende bekendtgørelse er § 2, stk. 2, er præciseret, idet
bestemmelsen jævnligt har givet anledning til tvivl.
2. EU’s Revisionsret har i forbindelse med revision af et
vandløbsrestaureringsprojekt afgjort, at en kommunal egenfinansiering skal
medtages i vurderingen af projekternes omkostningseffektivitet. Dette er
derfor præciseret i § 4, stk. 2, § 7, stk. 1, nr. 3 og § 10.
3. Der er tilføjet et nyt kriterium i § 7, st. 1, nr. 2, om, at projektet skal bidrage
tilstrækkeligt til opfyldelse af formålet med vandløbsrestaureringen.
4. Bilaget med vejledende referenceværdier for vurdering af
omkostningseffektivitet er ændret.
Herudover foreslås følgende ændring it § 7, stk. 1, nr. 9: ’vandløbets bundbredde’
ændres til ’vandløbets bredde’. ’Vandløbsforekomster’ er ændret til ’vandområder’
Øvrige bestemmelser er uændrede.
Vedr. § 3: Bestemmelsen regulerer, hvad ansøgninger kan og skal indeholde i
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forhold til vandområdeafgrænsningen i bekendtgørelse om indsatsprogrammer i
vandområdedistrikter. Hovedreglen er, at en ansøgning skal indeholde alle
restaureringer i et vandområde, og at der kun kan søges om tilskud til ét
vandområde pr. ansøgning. Et vandområde kan dog deles i to strækninger, hvis
vandområdet dækker en samlet strækning på mere end 10 km eller strækker sig
over flere kommuner, eller hvis vandområdet indeholder fjernelse af spærringer
ved dambrug, vandkraftværker og vandmøller. Der er tilføjet en ny mulighed for at
sammenlægge vandområder, der fysisk støder op til hinanden og søge dem samlet.
Det er ved udformningen af bestemmelsen tilstræbt at tydeliggøre disse krav til
kommunernes ansøgninger og mulighederne for at fravige kravene.
Vedr. kommunal egenfinansiering: Den Europæiske Revisionsret har i forbindelse
en revision afgjort, at en kommunal egenfinansiering skal indgå i vurderingen af
omkostningseffektiviteten. Dette er nu præciseret i følgende bestemmelser: § 4, stk.
2, § 7, stk. 1, nr. 3, og § 10.
Vedr. nyt kriterium i § 7, stk. 1, nr. 2: Der har i enkelte sager været søgt om tilskud
til projekter, der vurderes ikke at kunne give målopfyldelse, selv om de umiddelbart
lever op til de øvrige kriterier. Kriteriet skal sikre et grundlag for at indstille
sådanne projekter til afslag.
Vedr. ændring af bilaget med vejledende referenceværdier: Bilaget, der lægges til
grund ved vurdering af projekternes omkostningseffektivitet, er ændret. Samlet set
er der tale om en forhøjelse på i gennemsnit 1/3. Referenceværdierne er især hævet
for de mindre vandløbsstrækninger og mindre restaureringstyper, som generelt har
været svære at gennemføre omkostningseffektivt. For de mindre vandløb er
referenceværdien for forundersøgelser hævet til 15 % af den samlede
projektomkostning, da det vurderes, at mange projekter vil kunne gennemføres,
hvis de blev forundersøgt. Ændringen af referenceværdierne har baggrund i afslag
på konkrete projektansøgninger, grundet for høje priser. Det har vist sig, at de
nuværende referenceværdier hæmmer fremdriften under ordningen, hvorfor
ændringen skal bidrage til at understøtte fremdrift i
vandløbsrestaureringsindsatsen.
Evt. bemærkninger til bekendtgørelsesudkastet bedes senest den 18. februar 2019
sendt til mfvm@mfvm.dk med kopi til amm@mfvm.dk med angivelse af j.nr. 201811783.
Det bemærkes, at høringssvar fra andre end statslige myndigheder offentliggøres
på Høringsportalen, og at man ved at afgive høringssvar samtykker til
offentliggørelse, herunder af afsenders navn og mailadresse.

Med venlig hilsen
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