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Generelle supplerende foranstaltninger 

 

Indsatsprogrammernes generelle supplerende foranstaltninger har til formål at 

beskytte og forbedre vandforekomster generelt i alle vandområdedistrikter og er 

således ikke målrettet bestemte vandforekomster. Generelle supplerende 

foranstaltninger fastsat i anden lovgivning fremgår af tabel 1. 

 

 

Tabel 1. Generelle supplerende foranstaltninger. 

Planloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013 med senere ændringer 

Naturbeskyttelsesloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 951 af 3. juli 2013 med senere 

ændringer 

Lov om nationalparker, jf. lovbekendtgørelse nr. 946 af 3. juli 2013 med senere 

ændringer 

Miljøbeskyttelsesloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 med senere 

ændringer 

Jordforureningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4. december 2009 med 

senere ændringer 

Skovloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 678 af 14. juni 2013 med senere ændringer 

Bekendtgørelse nr. 130 af 8. februar 2012 med senere ændringer om 

miljøgodkendelse og samtidig sagsbehandling af ferskvandsdambrug 

Bekendtgørelse nr. 1355 af 14. december 2012 om påfyldning og vask m.v. af 

sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler  

Bekendtgørelse nr. 151 af 18. februar 2014 med senere ændringer om 

bekæmpelsesmidler 

Bekendtgørelse nr. 245 af 28. februar 2013 om anvendelse af 

plantebeskyttelsesmidler på golfbaner 

Lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække, jf. 

lovbekendtgørelse nr. 500 af 12. maj 2013 

Bekendtgørelse nr. 903 af 29. juli 2014 med senere ændringer om jordbrugets 

anvendelse af gødning i planperioden 2014/2015 og om plantedække 
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Lov om randzoner, jf. lovbekendtgørelse nr. 894 af 15. juli 2014 

Bekendtgørelse nr. 904 af 30. juli 2014 om randzoner 

Bekendtgørelse nr. 1312 af 21. november 2013 med senere ændringer om 

jordvarmeanlæg 

Bekendtgørelse nr. 699 af 24. juni 2011 med senere ændringer om miljøkrav i 

forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. 

Bekendtgørelse nr. 1666 af 14. december 2006 med senere ændringer om kontrol 

med risikoen for større uheld med farlige stoffer 

Bekendtgørelse nr. 1322 af 14. december 2012 om kontrol af beholdere til 

opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft. 

 

 

 


