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Udvalgt til nedsættelse af kystvandråd 
 

Vi takker for jeres ansøgning om nedsættelse af kystvandråd.  

Der er modtaget ansøgninger fra i alt 8 kommuner. Projektet har midler til at 

udvælge 4 af de 8 ansøgere og vi kan meddele, at I er en af de udvalgte kommuner.  

Der forventes tilsvarende gennemført lokalt funderede analyser og nedsat 

kystvandråd i Ringkøbing-Skjern, Viborg, Varde og Odense kommuner. 

De deltagende kystvandråd er udvalgt af taskforce for Second opinion, som er ledet 

af Finansministeriet, og vil blive nedsat af Miljøministeren jf. Lov om 

vandplanlægning samt fremgå af Bekendtgørelse om kystvandråd.  

Udvælgelsen af kystvandråd er baseret på ansøgere med de højeste vægtninger af 

de tre udvælgelsesparametre: Kystvandoplandets fordelte indsatsbehov, 

restindsatsbehov og organisering samt ansøgers motivation, plan for 

opgaveudførslen og den geografiske fordeling, som beskrevet i Guide til ansøgning 

om nedsættelse af kystvandråd 2022-2023. 

I Bilag 1 findes information om:  

 Opmærksomhedspunkter og deadlines 

 Ansøgning om udbetaling af tilskud 

 Tilbud om bidrag fra Miljøstyrelsen og Landbrugsstyrelsen 

 

Bilag 1 findes i forlængelse af dette brev. Vedlagt er desuden et tilsagnsbrev til 

underskrivelse, idet der henvises til nedenstående bemærkninger under ”Tilsagn”. 

Bekendtgørelsen og yderligere information om projektet og opgaveudførslen kan 

findes på Miljøstyrelsens hjemmeside mst.dk på siden kystvandråd 2023. 

Miljøstyrelsen vil kontakte jer om det videre forløb.  

I bedes besvare denne mail med bekræftelse på modtagelse og en tilkendegivelse af 

at arbejdet sættes i gang. Hertil skal Miljøstyrelsen inden 14 dage modtage et 

underskrevet tilsagnsbrev adresseret til Miljøstyrelsens e-mail 

kystvandraad@mst.dk, ellers bortfalder tilsagnet. 

Tak for jeres interesse i projektet. 

 

Med venlig hilsen 

 

Peter Kaarup 

pekje@mst.dk  

 

 

https://mst.dk/natur-vand/vandmiljoe/vandomraadeplaner/vandomraadeplanerne-2021-2027/kystvandraad-2023/
mailto:pekje@mst.dk
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Bilag 1 
 

Opmærksomhedspunkter og deadlines 
Kystvandrådet nedsættes senest den 1. marts 2023. Sekretariatskommunen 

informerer Miljøstyrelsen senest på anførte dato, hvem der deltager i 

kystvandrådet med navns nævnelse.   

 

Ansøgning om forudbetaling af tilskud sendes senest den 1. november 2023 til 

Miljøstyrelsen.  

 

Bidrag vedr. et alternativt indsatsprogram, sendes til vurdering i Miljøstyrelsen 

med henblik på evt. indarbejdelse i genbesøget af vandområdeplanerne 2021-

2027, senest den 1. november 2023.  

 

Den samlede analyse og evaluering af projektet sendes til Miljøstyrelsen senest 

den 31. december 2023.  

 

Revisorpåtegnet slutregnskab sendes senest den 1. april 2024 til Miljøstyrelsen.  

 
Grundet forsinkelse af projektets opstart, er datoer og links i vejledning til 

kystvandrådsarbejdet blevet opdateret. Samtidig indeholder vejledningen nu et 

afsnit om, hvordan der kan søges om udbetaling af tilskud. Den nyeste version af 

vejledningen kan hentes på Miljøstyrelsens hjemmeside Kystvandråd 2023.  

 

Der gøres opmærksom på, at fristerne i den nyeste version af vejledning er de 

gældende for projektet.  

 

Miljøstyrelsen inviterer til informationsmøde. Mødets formål er at præsentere 

projektets nye tidsrammer, tilbud fra Miljøstyrelsen samt styregruppen knyttet til 

projektet.   

 

Nærmere information om invitation og afholdelse af mødet følger.  

 

Tilsagn  

Vedlagt er et tilsagnsbrev på 1.546.136,59 kr. til jeres underskrift. Tilsagnsbrevet 

skal underskrives og sendes retur til Miljøstyrelsen senest 14 dage efter 

modtagelse, hvorefter bevilling er afsat til formålet. Hvordan tilskuddet udbetales 

er beskrevet nærmere i næste afsnit ”Ansøgning om udbetaling af tilskud”. 
 

I gøres opmærksom på, at i vedlagte tilsagnsbrev fremgår udelukkende en del af 

det beløb, som I har ansøgt om. Det resterende beløb vil forventeligt blive tildelt 

efter vedtagelsen af Finanslov 2023.  

 

 

 

https://mst.dk/natur-vand/vandmiljoe/vandomraadeplaner/vandomraadeplanerne-2021-2027/kystvandraad-2023/
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Ansøgning om udbetaling af tilskud 

Deltagende kommuner har mulighed for at søge om tilskud hos Miljøstyrelsen til 

at dække følgende udgifter til arbejdet i kalenderår 2023 jf. §§ 7 og 8 i 

Bekendtgørelsen om kystvandråd 

(https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2023/90):  

 

1) Konsulenter, dog til en timepris på maksimalt 1.200 kr. Konsulentens 

udgifter til rejser, kørsel, fortæring og repræsentation skal være indeholdt 

i timeprisen. Deltagende kommuner, som ikke er den projektansvarlige 

kommune, skal opgøre deres udgifter til personaleløn, overhead og 

rejseudgifter som udgifter til konsulenter.  

2) Møder og information. 

3) Rejser og kørsel.  

4) Udgifter til revisor i forbindelse med aflæggelse af regnskab.  

5) Direkte lønudgifter til tilsagnshavers personale, der er beskæftiget med 

arbejdet, omfattet af stk. 1.  

6) 18 pct. overhead af den direkte lønudgift for tilsagnshavers personale, der 

er beskæftiget med arbejdet. 

 

Deltagende kommuner kan søge om udbetaling af tilskud ad én omgang, hvortil 

der er mulighed for at anmode Miljøstyrelsen om forudbetaling af tilskuddet.  

 

Ønskes tilskuddet forudbetalt skal ansøgning om udbetaling af tilskud sendes til 

Miljøstyrelsen senest den 1. november 2023.  

 

I tilfælde af, at et forudbetalt udgiftsbeløb viser sig at blive mindre, skal 

kommunalbestyrelsen tilbageføre den overskydende del af det forudbetalte 

udgiftsbeløb. Miljøstyrelsen kan i tilsagnsskrivelsen fastsætte vilkår om tilskuddets 

anvendelse og hvilken dokumentation, kommunalbestyrelsen skal fremlægge for 

tilskuddets anvendelse. Miljøstyrelsen kan herunder fastsætte bestemmelser om 

kontrol, regnskaber og revision vedrørende tilskudsberettigede udgifter. 

 

Ansøgningen om udbetaling af tilskud skal indeholde: 

1) Ansøgers udgifter til arbejdet i 2023.   

2) Ansøgers navn, CVR-nr., adresse, telefonnummer, e-mail adresse og 

pengeinstitutforbindelse. 

3) Ansøgers underskrift og angivelse af kontaktperson.  

 

Revisorpåtegnet slutregnskab sendes til Miljøstyrelsen senest den 1. april 2024. 

Hertil sendes også ansøgning om udbetaling af tilskud, hvis nævnte ikke var søgt 

forudbetalt i projektperioden.  

 

 

 

 

 

 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2023/90
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Tilbud om bidrag fra Miljøstyrelsen og Landbrugsstyrelsen  
Kystvandrådene har mulighed for indhente ekspertise fra Landbrugsstyrelsen og 

Miljøstyrelsen undervejs i projektet. 

 

I forbindelse med kystvandrådenes arbejde med at analysere de væsentligste 

udfordringer i forhold til målopfyldelse, tilbyder Miljøstyrelsen en præsentation af 

grundlaget for opgørelse af indsatsbehovet for kystvandrådet, som det fremgår af 

vandområdeplanerne 2021-2027.  

 

Miljøstyrelsen tilbyder desuden, evt. i samspil med forskningsinstitutioner, at 

beregne hvilken næringsstofreducerende effekt og miljøeffekt kystvandrådenes 

forslåede scenarier vil have i kystvandet. Tilbuddet om beregninger gælder i 

udgangspunkt på beregninger af 1-2 scenarier af to omgange og forløber i 

kystvandrådenes arbejdsperiode. Det forventes, at beregningerne vil være 

udarbejdet efter 1 måned. 

 

I forbindelse med kystvandrådets arbejde med valg af virkemidler til at løfte 

kystvandets indsatsbehov, har kystvandrådet mulighed for at henvende sig til 

Landbrugsstyrelsen og Miljøstyrelsen, hvis der skulle opstå spørgsmål om 

eksisterende virkemidler, herunder tilskudsmuligheder.  

 

Tilbuddene benyttes ved at kontakte e-mail kystvandraad@mst.dk.  

 

Sekretariatskommunen har ansvaret for at koordinere, hvis der i kystvandrådet er 

behov for at indhente ekspertise fra Landbrugsstyrelsen, Miljøstyrelsen, 

forskningsinstitutioner eller anden ekspertbistand. 

 

Såfremt sekretariatskommunerne ønsker, at indsatsprogrammet kan indgå i 

genbesøget af vandområdeplanerne 2021-2027, skal de valgte landbaserede 

virkemidler fordeles på ID-15 oplandsniveau, for at beregne effekten af 

virkemidlerne. Til dette arbejde kan Miljøstyrelsen være behjælpeligt med GIS-lag 

med henholdsvis ID-15 oplande og kvælstofretentionen.  
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