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Notat om proportionalitetsprincippet 
 

1) Der står i Vandområdeplan 2015-2021 for Vandområdedistrikt Sjælland Juni 2016 side:  

Side 6 Miljømålene for vandområderne skal nås ved at anvende en række omkostningseffektive 

virkemidler. 

Side 65 Hvis der ikke kan opnås statsligt tilskud til gennemførelse af indsatsen, fordi den ikke vurderes at 

have den forventede forbedrende effekt for vandløbet, eller fordi de økonomiske omkostninger forbundet 

med indsatsen ikke vurderes at stå i rimeligt forhold til dens effekt, er kommunen ikke forpligtet til at 

gennemføre indsatsen.  

Der er mulighed for at udskifte et virkemiddel med et andet fra virkemiddelkataloget, hvis det er 

ligeså miljø- og omkostningseffektivt som det virkemiddel, der fremgår af indsatsprogrammet, jf. 

bekendtgørelse om indsatsprogram. 

Side 76 Ved udmøntningen af de enkelte ordninger tages hensyn til omkostningseffektiviteten ved de 

enkelte virkemidler med henblik på at sikre en målrettet anvendelse af midler fra landdistriktsprogrammet, 

hvor der er opgjort et indsatsbehov i bilag 1. 

Da målsætninger alene fastlægges på hovedvandoplandsniveau kan placeringen af de konkrete indsatser 

tilpasses viden om den opnåelige effekt, lodsejerinteresse og omkostningseffektivitet. 

 

2) I Vandrammedirektivet s side 4 står: 

(43) Forurening ved udledning, emission og tab af prioriterede farlige stoffer må standses eller udfases. […] 

idet der tages hensyn til alle væsentlige kilder og fastsættes et niveau og en kombination af 

kontrolforanstaltninger, der er omkostningseffektive og står i rimeligt forhold til de ønskede resultater. 

 

3) I Vejledning om håndhævelse af Miljøbeskyttelsesloven står: 

Tilsynsmyndigheden bør altid ved anvendelse af påbud være opmærksom på, at de påbudte 

foranstaltninger skal stå i et rimeligt forhold til den aktuelle forureningsrisiko. Der må således ikke kræves 

mere indgribende foranstaltninger end nødvendigt til sikring af miljømæssigt forsvarlige forhold. 

 

4) Og Miljøstyrelsen skriver den 13. april 2015 til alle kommuner 

Proportionalitetsprincippet er udtryk for, at der ikke må anvendes mere indgribende 

foranstaltninger, hvis mindre indgribende foranstaltninger er tilstrækkelige. Efter princippet er det 

et krav, at forvaltningen skal anvende egnede midler til at opnå det ønskede formål, midlerne skal 

stå i et passende forhold, herunder økonomiske set, til formålet og midlerne skal desuden være 

nødvendige forstået på den måde, at det mindst indgribende middel skal anvendes. I praksis 

foretages en konkret helhedsvurdering af, om den trufne afgørelse påfører borgeren en unødigt 

vidtgående byrde. 
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