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Tilskud 

Den 22. februar 2016 

 

 

Kommunerne er forpligtede til at gennemføre vandløbsindsatser, og der kan 

opnås tilskud til det 

Vandplanernes (2009-2015) og de kommende vandområdeplaners (2015-2021) 

indsatsprogram omfatter blandt andet vandløbsindsatser. Langt de fleste af disse 

gennemføres ved frivillig medvirken fra lodsejere, hvilket er positivt. Erfaringen er, at 

kommunerne gør en stor indsats for at lave en frivillig aftale med lodsejerne, da man ikke 

ønsker at genere lodsejerne. På den baggrund er der siden 2010 gennemført ca. 800 

indsatser i vandløb. Undtagelsesvist kan der være tale om at lodsejere ikke ønsker at 

medvirke til projekterne. Indsatsprogrammet er dog bindende for kommunerne, idet det er 

vurderet nødvendige for at sikre opnåelse af vandrammedirektivets miljømål om god tilstand. 

De er en del af Danmarks EU-retlige forpligtelse.  

Kommunerne er derfor forpligtede til at gennemføre alle fastlagte indsatser, uanset om der 

kan opnås frivillig medvirken fra lodsejere.  Vandløbslovens § 37 indeholder den fornødne 

hjemmel hertil. Forpligtigelsen gælder alle indsatser medmindre Naturstyrelsen efter 

ansøgning har vurderet, at indsatsen ikke har den nødvendige forbedrende effekt eller at 

omkostningerne ikke står i rimeligt forhold til effekten.  

Langt de fleste vandløbsindsatser i vandplanerne gennemføres således ved frivillig medvirken 

fra lodsejere. I nogle tilfælde har lodsejere dog ikke ønsket at indgå aftale med kommunen 

om gennemførelse af en indsats. Der har derfor været rejst spørgsmål om, hvorvidt indsatsen 

i så fald kan eller skal gennemføres uagtet dette, og hvorvidt der kan gives tilskud hertil. 

Nedenfor gennemgås visse forhold omkring problemstillingen: 

- Naturstyrelsen anbefaler kommunerne, at de som hidtil altid først forsøger at 

gennemføre indsatser ved frivillig aftale, og at kommunerne prioriterer disse sager før 

dem, hvor det ikke vurderes muligt. 

  

- Det har ikke betydning for at opnå tilskud gennem den statslige tilskudsordning til 

vandløbsrestaurering, om indsatsen gennemføres ved frivillig aftale eller ej. Dette 

gælder også for muligheden for at opnå tilskud til erstatning. Det er dog vigtigt først 

at søge om tilskud til erstatning før, at indsatsen gennemføres.  

 

- En frivillig aftale om den fysiske gennemførelse af restaureringsprojektet afskærer 

ikke lodsejeren fra at få prøvet spørgsmålet om erstatningens størrelse ved 

taksationskommissionen. Om der kan indgås en aftale eller ej, har således ingen 

betydning for, om erstatningens størrelse kan afprøves ved kommissionen.  
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- Taksationskommissionens opgave er alene at fastsætte erstatningens størrelse, men 

har ikke kompetence til at godkende eller underkende kommunens afgørelse efter 

vandløbsloven om gennemførelse af projektet. Hvis taksationsafgørelsen indebærer, 

at et tilskud til udgiften til erstatning ikke vurderes at være omkostningseffektivt, og 

der derfor ikke kan gives tilskud, kan Naturstyrelsen efter ansøgning fritage 

kommunen for forpligtelsen til at gennemføre projektet. 

 


