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Forbud mod forurening og forbud mod reduktion af miljøkvalitetsniveauet 

(krav om, at miljømålene respekteres) – der skal ved vurderingen af konkrete 

ansøgninger inddrages den resultatforpligtelse, der er fastlagt ift.

-”god kvalitativ tilstand”. ”god kvalitativ” hhv. ”god kemisk tilstand” for grundvand,

-”god overfladetilstand”, ”god økologisk potentiale”, ”god økologisk”, ’god kemisk”

tilstand for overfladevand

- jf. den danske gennemførelse af vandrammedirektivet bl.a. ved 

miljøbeskyttelseslovens regler og bekendtgørelse nr. 439 af 19. maj 2016 om 

fastsættelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og 

grundvand
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C-461/Freie Hansestadt Bremen 

• Denne dom fastslår, at borgerne har et retligt krav på at myndighederne sikrer de 

kvalitetskrav, der skal respekteres, gennem vedtagelse af præcise regler for 

indsatsen 

• Den fastslår også at der ikke må gives en godkendelse/tilladelse, hvis det vil 

indebære at blot ét af de kriterier, der indgår i klassificeringen af et område, ikke 

kan opretholdes (i vandrammedirektivet fremgår kriterierne ift. overfladevand af 

bilag V)
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C-416/13 præmis 69

der foreligger en »forringelse af tilstanden« for et overfladevandområde som 

omhandlet i artikel 4, stk. 1, litra a), nr. i), i direktiv 2000/60, når tilstanden for mindst 

et af kvalitetselementerne som omhandlet i direktivets bilag V forringes med en 

klasse, selv om denne forringelse ikke fører til, at hele overfladevandområdet rykker 

en klasse ned. Hvis det pågældende kvalitetselement som omhandlet i bilaget 

allerede befinder sig i den laveste klasse, udgør enhver forringelse af dette element 

imidlertid en »forringelse af tilstanden« for et overfladevandområde i den forstand, 

hvori dette udtryk er anvendt i artikel 4, stk. 1, litra a), nr. i).
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Dommen var meget central i debatten om den politiske 
aftale om Landbrugs- og Fødevarepakken

Med pakken accepteres det at der både I forhold til landbrugets 

udbringelse/udledning af kvælstof og i relation til dambrug og havbrug bliver tale om 

øget udledning 

Det sker ift. landbrug ved at(1)  ændre kvælstofnormerne for udbringelse af 

kunstgødning og naturgødning på markerne (gødningsanvendelseslovens 

bemyndigelsesbestemmelse ændret og nye bekendtgørelser, der årligt øger 

udledningen), (2) ved fjernelse af randzoneloven og ved ændring af husdyrbrugloven

Det sker ift. dambrug og havbrug – jf. bl.a. lovforslaget til miljøbeskyttelsesloven, 

hvor der skal anvendes kompenserende foranstaltninger
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