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Udkast 
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Bekendtgørelse om indsatsprogrammer 
 
 
 

Bilag 5 

 

Grundlæggende foranstaltninger 

 

Indsatsprogrammernes grundlæggende foranstaltninger er foranstaltninger, som 

gennemfører EU-lovgivning, og som allerede er fastsat i sektorlovgivningen, samt 

eventuelle yderligere foranstaltninger til gennemførelse af EU-retlige forpligtelser, 

jf. lovens § 20, stk. 2. De grundlæggende foranstaltninger er minimumskrav, der 

skal opfyldes for at beskytte overfladevand og grundvand.  

 

De grundlæggende foranstaltninger fremgår af tabel 1. Tabellens litra a omfatter 

foranstaltninger, som kræves for at gennemføre anden EU-lovgivning end 

vandrammedirektivet, som indeholder bestemmelser vedrørende beskyttelse af 

vand. Den specifikke EU-lovgivning er anført sammen med den nationale 

lovgivning, hvormed den er gennemført i dansk ret.  

 

Tabellens litra b-l omfatter øvrige grundlæggende foranstaltninger til beskyttelse 

af vand som fastsat i vandrammedirektivets artikel 11, stk. 3, litra b-l, herunder 

kontrol og forbud. National lovgivning, som indeholder bestemmelser, der 

udmønter sådanne grundlæggende foranstaltninger med henblik på beskyttelsen 

af vand, er anført. 

 

Tabel 1. Grundlæggende foranstaltninger. 

Grundlæggende foranstaltning  Gennemførelse i dansk 

lovgivning 

a) Foranstaltninger, der kræves 

for at gennemføre EU- lovgivning 

vedrørende beskyttelse af vand, 

herunder foranstaltninger, der 

kræves i henhold til de retsakter, 

der er nævnt i 

vandrammedirektivets artikel 10 

og bilag VI, del A 

IE-direktivet (2010/75/EU ) - Bekendtgørelse nr. 669 af 18. 

juni 2014 med senere ændringer 

om godkendelse af 

listevirksomhed 

Spildevandsdirektivet 

(91/271/EØF) 

- Miljøbeskyttelsesloven, jf. 

lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. 

juni 2010 med senere ændringer 

- Bekendtgørelse nr. 1448 af 11. 
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december 2007 med senere 

ændringer om 

spildevandsindsatser m.v. efter 

miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 

og 4 

- Bekendtgørelse nr. 231 af 5. 

marts 2014 om kvalitetskrav til 

miljømålinger  

Nitratdirektivet (91/676/EØF) - Miljøbeskyttelsesloven, jf. 

lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. 

juni 2010 med senere ændringer 

- Vandforsyningsloven, jf. 

lovbekendtgørelse nr. 1199 af 30. 

september 2013 med senere 

ændringer 

- 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 

- Husdyrgodkendelsesloven, jf. 

lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. 

december 2009 med senere 

ændringer 

- Bekendtgørelse nr. 1283 af 8. 

december 2014 om tilladelse og 

godkendelse m.v. af husdyrbrug 

(Husdyrgodkendelsesbekendtgør

elsen)  

- Bekendtgørelse nr. 1428 af 13. 

december 2006 med senere 

ændringer om pelsdyrfarme m.v.        

- Bekendtgørelse nr. 853 af 30. 

juni 2014 om erhvervsmæssigt 

dyrehold, husdyrgødning, 

ensilage m.v. 

- Vandløbsloven, jf. 

lovbekendtgørelse nr. 1208 af 30. 

september 2013 med senere 

ændringer 

Direktiv om forurening, der er 

forårsaget af udledning af visse 

farlige stoffer i Fællesskabets 

vandmiljø (2006/11/EF) 

- Miljøbeskyttelsesloven, jf. 

lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. 

juni 2010 med senere ændringer 

- Bekendtgørelse nr. 1022 af 25. 

august 2010 med senere 

ændringer om milljøkvalitetskrav 

for vandområder og krav til 

udledning af forurenende stoffer 

til vandløb, søer eller havet  

- Bekendtgørelse nr. 75 af 30. 
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januar 1992 med senere 

ændringer om grænseværdier for 

udledning af visse farlige stoffer 

til vandløb søer og havet (Liste 1-

stoffer)  

Grundvandsdirektivet 

(2006/118/EF) 

- Bekendtgørelse nr. 151 af 18. 

februar 2014 med senere 

ændringer om 

bekæmpelsesmidler 

Direktiv om miljøkvalitetskrav 

inden for vandpolitikken 

(2008/105/EF) 

- Bekendtgørelse nr. 1022 af 25. 

august 2010 med senere 

ændringer om milljøkvalitetskrav 

for vandområder og krav til 

udledning af forurenende stoffer 

til vandløb, søer eller havet 

Badevandsdirektivet 

(2006/7/EF) 

- Bekendtgørelse nr. 939 af 18. 

september 2012 om badevand og 

badeområder 

Fuglebeskyttelsesdirektivet 

(79/409/EØF) 

- Naturbeskyttelsesloven, jf. 

lovbekendtgørelse nr. 951 af 3. 

juli 2013 med senere ændringer 

- Miljøbeskyttelsesloven, jf. 

lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. 

juni 2010 med senere ændringer 

- Lov om jagt- og 

vildtforvaltning, jf. 

lovbekendtgørelse nr. 735 af 14. 

juni 2013 med senere ændringer 

- Miljømålsloven, jf. 

lovbekendtgørelse nr. 932 af 24. 

september 2009 med senere 

ændringer 

- Lov nr. 1606 af 26. december 

2013 om vandplanlægning 

- Vandløbsloven, jf. 

lovbekendtgørelse nr. 1208 af 30. 

september 2013 med senere 

ændringer  

- Fiskeriloven, jf. 

lovbekendtgørelse nr. 568 af 21. 

maj 2014 

- Jordforureningsloven, jf. 

lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4. 

december 2009 med senere 

ændringer 

- Husdyrgodkendelsesloven, jf. 

lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. 

december 2009 med senere 

ændringer 

- Bekendtgørelse nr. 1283 af 8. 

december 2014 om tilladelse og 

godkendelse m.v. af husdyrbrug 

(Husdyrgodkendelsesbekendtgør
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elsen)  

- Lov om vurdering og styring af 

oversvømmelsesrisikoen fra 

vandløb og søer, jf. 

lovbekendtgørelse nr. 950 af 3. 

juli 2013 med senere ændringer 

- Skovloven, jf. lovbekendtgørelse 

nr. 678 af 14. juni 2013 med 

senere ændringer 

- Lov om fremme af vedvarende 

energi, jf. lovbekendtgørelse nr. 

1330 af 25. november 2013 med 

senere ændringer 

- Bekendtgørelse nr. 632 af 11. 

juni 2012 om VVM, 

konsekvensvurdering vedrørende 

internationale 

naturbeskyttelsesområder og 

beskyttelse af visse arter ved 

efterforskning og indvinding af 

kulbrinter, lagring i 

undergrunden, rørledninger m.v. 

offshore  

Drikkevandsdirektivet 

(98/83/EF) 

- Vandforsyningsloven, jf. 

lovbekendtgørelse nr. 1199 af 30. 

september 2013 med senere 

ændringer 

- Bekendtgørelse nr. 292 af 26. 

marts 2014 med senere 

ændringer om vandkvalitet og 

tilsyn med vandforsyningsanlæg 

Seveso II-direktivet (96/82/EF) - Bekendtgørelse nr. 1666 af 14. 

december 2006 med senere 

ændringer om kontrol med 

risikoen for større uheld med 

farlige stoffer 

- Bekendtgørelse nr. 669 af 18. 

juni 2014 med senere ændringer 

om godkendelse af 

listevirksomhed 

VVM-direktivet (85/337/EØF) - Bekendtgørelse nr. 1184 af 6. 

november 2014 om vurdering af 

visse offentlige og private anlægs 

virkning på miljøet (VVM) i 

medfør af lov om planlægning 

- Husdyrgodkendelsesloven, jf. 

lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. 

december 2009 med senere 

ændringer 

- Bekendtgørelse nr. 1283 af 8. 

december 2014 om tilladelse og 

godkendelse m.v. af husdyrbrug 

(Husdyrgodkendelsesbekendtgør
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elsen)  

- Havmiljøloven, jf. 

lovbekendtgørelse nr. 963 af 3. 

juli 2013 med senere ændringer 

- Miljøbeskyttelsesloven, jf. 

lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. 

juni 2010 med senere ændringer 

- Bekendtgørelse nr. 382 af 25. 

april 2012 om vurdering af 

virkninger på miljøet (VVM) af 

havbrug beliggende længere end 

1 sømil fra kysten 

- Lov om fremme af vedvarende 

energi, jf. lovbekendtgørelse nr. 

1330 af 25. november 2013 med 

senere ændringer 

- Undergrundsloven, jf. 

lovbekendtgørelse nr. 960 af 13. 

september 2011 

- Bekendtgørelse nr. 632 af 11. 

juni 2012 om VVM, 

konsekvensvurdering vedrørende 

internationale 

naturbeskyttelsesområder og 

beskyttelse af visse arter ved 

efterforskning og indvinding af 

kulbrinter, lagring i 

undergrunden, rørledninger m.v. 

offshore 

- Bekendtgørelse nr. 68 af 26. 

januar 2012 om vurdering af 

virkning på miljøet (VVM) ved 

projekter om etablering m.v. af 

elproduktionsanlæg på havet 

Slamdirektivet (86/278/EØF) - Bekendtgørelse nr. 1650 af 13. 

december 2006 om anvendelse af 

affald til jordbrugsformål 

(Slambekendtgørelsen) 

Forordning om markedsføring af 

plantebeskyttelsesmidler 

(1107/2009) 

Forordningen kræver ikke 

implementering, men har 

direkte virkning 

Habitatdirektivet (92/43/EØF) - Naturbeskyttelsesloven, jf. 

lovbekendtgørelse nr. 951 af 3. 

juli 2013 med senere ændringer 

- Miljøbeskyttelsesloven, jf. 

lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. 

juni 2010 med senere ændringer 

- Lov om jagt- og 

vildtforvaltning, jf. 

lovbekendtgørelse nr. 735 af 14. 

juni 2013 med senere ændringer 

- Miljømålsloven, jf. 

lovbekendtgørelse nr. 932 af 24. 
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september 2009 med senere 

ændringer 

- Bekendtgørelse nr. 408 af 1. 

maj 2007 med senere ændringer 

om udpegning og administration 

af internationale 

naturbeskyttelsesområder samt 

beskyttelse af visse arter 

- Lov nr. 1606 af 26. december 

2013 om vandplanlægning 

- Vandløbsloven, jf. 

lovbekendtgørelse nr. 1208 af 30. 

september 2013 med senere 

ændringer  

- Havmiljøloven, jf. 

lovbekendtgørelse nr. 963 af 3. 

juli 2013 med senere ændringer 

- Fiskeriloven, jf. 

lovbekendtgørelse nr. 568 af 21. 

maj 2014 

- Jordforureningsloven, jf. 

lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4. 

december 2009 med senere 

ændringer 

- Husdyrgodkendelsesloven, jf. 

lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. 

december 2009 med senere 

ændringer 

- Bekendtgørelse nr. 1283 af 8. 

december 2014 om tilladelse og 

godkendelse m.v. af husdyrbrug 

(Husdyrgodkendelsesbekendtgør

elsen)  

- Bekendtgørelse nr. 1048 af 28. 

august 2013 om særlig 

fiskeriregulering i marine Natura 

2000 områder til beskyttelse af 

rev 

- Lov om vurdering og styring af 

oversvømmelsesrisikoen fra 

vandløb og søer, jf. 

lovbekendtgørelse nr. 950 af 3. 

juli 2013 med senere ændringer 

- Skovloven, jf. lovbekendtgørelse 

nr. 678 af 14. juni 2013 med 

senere ændringer 

-Bekendtgørelse nr. 755 af 25. 

juni 2012 om 

anmeldelsesordningen efter 

naturbeskyttelseslovens § 19 b og 

skovlovens § 17 

- Vandforsyningsloven, jf. 

lovbekendtgørelse nr. 1199 af 30. 

september 2013 med senere 
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ændringer 

- Okkerloven, jf. 

lovbekendtgørelse nr. 934 af 24. 

september 2009 

- Bekendtgørelse nr. 853 af 30. 

juni 2014 om erhvervsmæssigt 

dyrehold, husdyrgødning, 

ensilage m.v. 

- Bekendtgørelse nr. 144 af 20. 

januar 2011 om klassificering og 

fastsættelse af mål for 

naturtilstanden i internationale 

naturbeskyttelsesområder 

- Lov om fremme af vedvarende 

energi, jf. lovbekendtgørelse nr. 

1330 af 25. november 2013 med 

senere ændringer 

- Undergrundsloven, jf. 

lovbekendtgørelse nr. 960 af 13. 

september 2011 

- Bekendtgørelse nr. 632 af 11. 

juni 2012 om VVM, 

konsekvensvurdering vedrørende 

internationale 

naturbeskyttelsesområder og 

beskyttelse af visse arter ved 

efterforskning og indvinding af 

kulbrinter, lagring i 

undergrunden, rørledninger m.v. 

offshore 

- Bekendtgørelse nr. 1476 af 13. 

december 2010 om 

konsekvensvurdering vedrørende 

internationale 

naturbeskyttelsesområder samt 

beskyttelse af visse arter ved 

projekter om etablering m.v. af 

elproduktionsanlæg og 

elforsyningsnet på havet 

Direktiv om integreret 

forebyggelse og bekæmpelse af 

forurening (96/61/EF) 

- Jordforureningsloven, jf. 

lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4. 

december 2009 med senere 

ændringer 

- Husdyrgodkendelsesloven, jf. 

lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. 

december 2009 med senere 

ændringer 

- Bekendtgørelse nr. 1283 af 8. 

december 2014 om tilladelse og 

godkendelse m.v. af husdyrbrug 

(Husdyrgodkendelsesbekendtgør

elsen)  

- Bekendtgørelse nr. 669 af 18. 

juni 2014 med senere ændringer 
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om godkendelse af 

listevirksomhed 

- Miljøbeskyttelsesloven, jf. 

lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. 

juni 2010 med senere ændringer 

Direktiv om indsats for en 

bæredygtig anvendelse af 

pesticider (2009/128/EF) 

- Bekendtgørelse nr. 1536 af 13. 

december 2013 om syn af 

sprøjteudstyr 

SMV-direktivet (2001/42/EF) - Miljøvurderingsloven, jf. 

lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. 

juli 2013 med senere ændringer 

Havstrategidirektivet 

(2008/56/EF) 

- Lov nr. 522 af 26. maj 2010 om 

havstrategi med senere 

ændringer 

Oversvømmelsesdirektivet 

(2007/60/EF) 

- Lov om vurdering og styring af 

oversvømmelsesrisikoen fra 

vandløb og søer, jf. 

lovbekendtgørelse nr. 950 af 3. 

juli 2013 med senere ændringer 

Forordning om vaske- og 

rengøringsmidler (648/2004) 

Forordningen kræver ikke 

implementering, men har 

direkte virkning 

Forordning om registrering, 

vurdering og godkendelse af samt 

begrænsninger for kemikalier 

(1907/2006) 

Forordningen kræver ikke 

implementering, men har 

direkte virkning 

b) Foranstaltninger, der skønnes 

passende med henblik på 

vandrammedirektivets artikel 9 

 - Lov om betalingsregler for 

spildevandsforsyningsselskaber 

m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 

633 af 7. juni 2010 med senere 

ændringer 

- Vandforsyningsloven, jf. 

lovbekendtgørelse nr. 1199 af 30. 

september 2013 med senere 

ændringer 

c) Foranstaltninger, der skal 

fremme en effektiv og bæredygtig 

vandanvendelse, således at 

opnåelsen af målene i 

vandrammedirektivets artikel 4 

ikke bringes i fare 

 - Vandforsyningsloven, jf. 

lovbekendtgørelse nr. 1199 af -

30. september 2013 med senere 

ændringer 

- Bekendtgørelse nr. 1451 af 11. 

december 2007 med senere 

ændringer om vandindvinding og 

vandforsyning  

- Bekendtgørelse nr. 1206 af 24. 

november 2006 med senere 

ændringer om 

varmeindvindingsanlæg og 

grundvandskøleanlæg 

- Bekendtgørelse nr. 1448 af 11. 

december 2007 med senere 

ændringer om 

spildevandsindsatser m.v. efter 

miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 
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og 4 

d) Foranstaltninger, der skal 

opfylde kravene i 

vandrammedirektivets artikel 7, 

herunder foranstaltninger til 

sikring af vandkvaliteten med 

henblik på at reducere omfanget 

af den rensning, der kræves til 

fremstilling af drikkevand 

 - Vandforsyningsloven, jf. 

lovbekendtgørelse nr. 1199 af 30. 

september 2013 med senere 

ændringer 

- Bekendtgørelse nr. 292 af 26. 

marts 2014 med senere 

ændringer om vandkvalitet og 

tilsyn med vandforsyningsanlæg 

- Bekendtgørelse nr. 1255 af 26. 

november 2014 om udpegning af 

drikkevandsressourcer 

e) Kontrol med indvinding af 

overfladeferskvand og 

grundvand samt opmagasinering 

af overfladeferskvand, inklusive 

et eller flere registre over 

vandindvindinger og krav om 

forhåndstilladelse til indvinding 

og opmagasinering. Denne 

kontrol skal regelmæssigt tages 

op til revision og om nødvendigt 

ajourføres. Medlemsstaterne kan 

undtage indvindinger og 

opmagasineringer uden 

væsentlig indflydelse på vandets 

tilstand fra denne kontrol. 

 

 - Vandforsyningsloven, jf. 

lovbekendtgørelse nr. 1199 af 30. 

september 2013 med senere 

ændringer 

- Bekendtgørelse nr. 1451 af 11. 

december 2007 med senere 

ændringer om vandindvinding og 

vandforsyning 

- Bekendtgørelse nr. 292 af 26. 

marts 2014 med senere 

ændringer om vandkvalitet og 

tilsyn med vandforsyningsanlæg 

- Bekendtgørelse nr. 1255 af 26. 

november 2014 om udpegning af 

drikkevandsressourcer 

 

f) Kontrol, herunder et krav om 

forhåndstilladelse til kunstig 

infiltration eller forøgelse af 

grundvandsforekomster. Det 

anvendte vand kan stamme fra 

alt overfladevand eller 

grundvand forudsat at 

anvendelsen af kilden ikke 

hindrer opfyldelse af de 

miljømål, der er fastsat for kilden 

eller den infiltrerede eller 

forøgede grundvandsforekomst. 

Denne kontrol skal regelmæssigt 

tages op til revision og om 

nødvendigt ajourføres. 

 

 - Vandforsyningsloven, jf. 

lovbekendtgørelse nr. 1199 af 30. 

september 2013 med senere 

ændringer 

- Miljøbeskyttelsesloven, jf. 

lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. 

juni 2010 med senere ændringer 

 

 

g) Foranstaltninger for 

udledninger fra punktkilder, der 

kan være årsag til forurening, 

krav om forudgående regulering, 

såsom et forbud mod tilførsel af 

forurenende stoffer til vandet, 

eller krav om forhåndstilladelse 

eller registrering vaseret på 

generelle bindende regler, der 

 - Miljøbeskyttelsesloven, jf. 

lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. 

juni 2010 med senere ændringer 

- Husdyrgodkendelsesloven, jf. 

lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. 

december 2009 med senere 

ændringer 

- Bekendtgørelse nr. 1448 af 11. 

december 2007 med senere 
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indeholder 

emissionskontrolforanstaltninger 

for de pågældende forurenende 

stoffer, herunder 

kontrolforanstaltninger i 

overensstemmelse med 

vandrammedirektivets artikel 10 

og 16. denne kontrol skal 

regelmæssigt tages op til revision 

og om nødvendigt ajourføres. 

 

ændringer om 

spildevandsindsatser m.v. efter 

miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 

og 4 

- Råstofloven, jf. 

lovbekendtgørelse nr. 657 af 27. 

maj 2013 med senere ændringer. 

 

 

h) Foranstaltninger for diffuse 

kilder, der kan være årsag til 

forurening, foranstaltninger til 

forebyggelse af eller kontrol med 

tilførsel af forurenende stoffer. 

Kontrollen kan tage form af krav 

om forudgående regulering, 

såsom et forbud mod tilførsel af 

forurenende stoffer til vandet, 

forhåndstilladelse eller 

registrering baseret på bindende 

regler, hvor der ikke ellers er 

bestemmelser om et sådant krav i 

fællesskabslovgivning. Denne 

kontrol skal regelmæssigt tages 

op til revision og om nødvendigt 

ajourføres. 

 - Vandforsyningsloven, jf. 

lovbekendtgørelse nr. 1199 af 30. 

september 2013 med senere 

ændringer 

- Jordforureningsloven, jf. 

lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4. 

december 2009 med senere 

ændringer 

- Bekendtgørelse nr. 853 af 30. 

juni 2014 om erhvervsmæssigt 

dyrehold, husdyrgødning, 

ensilage m.v. 

- Bekendtgørelse nr. 825 af 26. 

juni 2013 om uddannelse af 

erhvervsmæssige brugere af 

plantebeskyttelsesmidler og af 

ansatte hos forhandlere af 

plantebeskyttelsesmidler 

- Bekendtgørelse nr. 1448 af 11. 

december 2007 med senere 

ændringer om 

spildevandsindsatser m.v. efter 

miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 

og 4 

- Bekendtgørelse nr. 1022 af 25. 

august 2010 med senere 

ændringer om milljøkvalitetskrav 

for vandområder og krav til 

udledning af forurenende stoffer 

til vandløb, søer eller havet 

i) Foranstaltninger for alle andre 

betydelige negative indvirkninger 

på vandets tilstand, jf. 

vandrammedirektivets artikel 5 

og bilag II, navnlig 

foranstaltninger for at sikre, at 

vandforekomstens 

hydromorfologiske forhold 

opfylder kravene til økologisk 

tilstand eller godt økologisk 

potentiale for vandområder, der 

er udpeget som kunstige eller 

stærkt modificerede. Kontrollen i 

 - Vandløbsloven, jf. 

lovbekendtgørelse nr. 1208 af 30. 

september 2013 med senere 

ændringer  

- Råstofloven, jf. 

lovbekendtgørelse nr. 657 af 27. 

maj 2013 med senere ændringer 

- Havmiljøloven, jf. 

lovbekendtgørelse nr. 963 af 3. 

juli 2013 med senere ændringer 

 



   

11 

denne forbindelse kan tage form 

af krav om forhåndstilladelse 

eller registrering baseret på 

bindende regler, hvor der ikke 

ellers er bestemmelser om et 

sådant krav i anden 

fællesskabslovgivning. Denne 

kontrol skal regelmæssigt tages 

op til revision og om nødvendigt 

ajourføres. 

 

j) Forbud mod direkte 

udledninger af forurenende 

stoffer til grundvandet med 

forbehold for bestemmelser i 

vandrammedirektivets artikel 11, 

stk. 3, litra j. 

 - Miljøbeskyttelsesloven, jf. 

lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. 

juni 2010 med senere ændringer 

- Bekendtgørelse nr. 1448 af 11. 

december 2007 med senere 

ændringer om 

spildevandsindsatser m.v. efter 

miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 

og 4 

- Bekendtgørelse nr. 853 af 30. 

juni 2014 om erhvervsmæssigt 

dyrehold, husdyrgødning, 

ensilage m.v. 

- Naturbeskyttelsesloven, jf. 

lovbekendtgørelse nr. 951 af 3. 

juli 2013 med senere ændringer 

k) Foranstaltninger i 

overensstemmelse med den 

indsats, der igangsættes i 

henhold til 

vandrammedirektivets artikel 16, 

foranstaltninger med henblik på 

at eliminere forurening af 

overfladevand med stoffer på 

listen over prioriterede stoffer, 

der vedtages i henhold til 

vandrammedirektivets artikel 16, 

stk. 2, og på progressivt at 

reducere forurening med andre 

stoffer, som ellers vil forhindre 

medlemsstaterne i at opfylde mål 

for overfladevandområderne, der 

er anført i vandrammedirektivets 

artikel 4. 

 

 - Jordforureningsloven, jf. 

lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4. 

december 2009 med senere 

ændringer 

- Bekendtgørelse nr. 1022 af 25. 

august 2010 med senere 

ændringer om milljøkvalitetskrav 

for vandområder og krav til 

udledning af forurenende stoffer 

til vandløb, søer eller havet  

l) Enhver foranstaltning, der er 

nødvendig for at forebygge 

betydelige tab af forurenende 

stoffer fra tekniske anlæg og for 

at forebygge eller reducere 

virkningerne af forurening som 

følge af ulykker, f.eks. som følge 

 - Miljøbeskyttelsesloven, jf. 

lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. 

juni 2010 med senere ændringer 

- Vandløbsloven, jf. 

lovbekendtgørelse nr. 1208 af 30. 

september 2013 med senere 

ændringer  
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af oversvømmelse, herunder 

gennem systemer til at opdage og 

varsle om sådanne begivenheder 

og i forbindelse med ulykker, 

som ikke med rimelighed kunne 

have været forudset, alle 

passende foranstaltninger til 

nedbringelse af risikoen for 

vandøkosystemerne. 

- Bekendtgørelse nr. 1666 af 14. 

december 2006 med senere 

ændringer om kontrol med 

risikoen for større uheld med 

farlige stoffer 

- Beredskabsloven, jf. 

lovbekendtgørelse nr. 660 af 10. 

juni 2009 

- Bekendtgørelse nr. 669 af 18. 

juni 2014 med senere ændringer 

om godkendelse af 

listevirksomhed 

- Bekendtgørelse nr. 1312 af 21. 

november 2013 med senere 

ændringer om jordvarmeanlæg  

- Bekendtgørelse nr. 639 af 13. 

juni 2012 om miljøregulering af 

visse aktiviteter 

- Bekendtgørelse nr. 1321 af 21. 

december 2011 med senere 

ændringer om indretning, 

etablering og drift af olietanke, 

rørsystemer og pipelines 

- Bekendtgørelse nr. 555 af 9. 

juni 2001 med senere ændringer 

om forebyggelse af jord- og 

grundvandsforurening fra 

benzin- og dieselsalgsanlæg 

 

 


