
J.nr. SN 

Den 7 juni 2005 

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. 38 (L 86) stillet af Folketingets Miljø- og Planlæg-
ningsudvalg den 3. juni 2005.

Spørgsmål nr. 38:

Ministeren bedes yde teknisk bistand til et ændringsforslag, der medfører, at tilladelse og tilsyn med klap-

ning/dumpning af opgravet bundmateriale inden for søterritoriet overgår til regionerne, at regionerne 
fremover vil være vandløbsmyndighed for de nuværende amtsvandløb, og giver staten kompetence i 

Tøndermarsken i stedet for kommunalbestyrelsen.

Svar

Nedenfor følger forslag til udformning af de ønskede ændringsforslag. Det bemærkes, at der ikke er ud-

arbejdet samtlige nødvendige ændringsforslag, herunder til konsekvensændringer. Såfremt ændringsfor-

slagene vedtages, vil Miljøministeriet være forslagsstiller behjælpelig med de nødvendige yderligere æn-

dringsforslag mellem 2. og 3. behandling. Jeg kan ikke støtte ændringsforslagene.

Æ n d r i n g s f o r s l a g

Af         ( ), tiltrådt af :

Til § 1

a) I den under nr. 1 foreslåede affattelse af § 26, stk. 1, ændres ”Kommunalbestyrelsen” til: ”Regionsrå-

det”.

[Tilladelse og tilsyn med dumpning af optaget havbundsmateriale inden for søterritoriet varetages af 

regionsrådet]

b) Nr. 2 udgår

[Ophævelse af bemyndigelse som konsekvens af ændringsforslag nr. a]

c) Nr.4 affattes således:
”4. I § 26, stk. 5, ændres ”amtsrådet” til: ”regionsrådet”.”

[Konsekvens af ændringsforslag nr. a]
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d)   I den under nr. 14 foreslåede affattelse af § 51, stk. 1 og 2, ændres ”Kommunalbestyrelsens” til: ”Re-

gionsrådets” (to steder).

[Klageadgang over regionsrådets afgørelser i konsekvens af ændringsforslag nr. A]

Til § 2

e) Nr. 5 affattes således:

"5. I § 7, stk. 1, ændres "Amtsrådet" til: "Regionsrådet", "Sønderjyllands Amtsråd" ændres til: "Regionsrå-

det i Region Syddanmark", og "amtsvandløb" ændres til: "regionsvandløb"."

[Regionsrådene bliver vandløbsmyndighed for de nuværende amtsvandløb]

f) Efter nr. 5 indsættes som nye numre:

"01. § 7, stk. 3, ophæves.

Stk. 4-5 bliver herefter stk. 3-4.

02. I § 7, stk. 4, der bliver stk. 3, ændres "amtsrådet" til: "regionsrådet"."

[Konsekvens af ændringsforslag nr. e]

g) Nr. 6 affattes således:

"6. I § 8, stk.  2, og § 9, stk. 1 (tre steder), ændres "amtsvandløb" til: "regionsvandløb"."

[Konsekvens af ændringsforslag nr. e]

h) Nr. 7 udgår.

[Konsekvens af ændringsforslag nr. e]

i) I den under nr. 12 foreslåede ændring udgår "§ 37 a, stk. 1 og 3,".

[Konsekvens af ændringsforslag nr. j]

j) Efter nr. 12 indsættes som nyt nummer:
"03. I § 37 a, stk. 1, ændres "amtsrådet" til: "regionsrådet", og i stk. 3 ændres "amtsrådet" til: "kommunal-

bestyrelsen"."

[Kompetencen til at udføre § 37 a-restaureringer overføres til regionerne]

Til § 3

k) I den under nr. 1 foreslåede ændring af § 2, stk. 3, ændres "vandløbsmyndigheden" til: "regionsrådet 

for Region Syddanmark".

[Konsekvens af ændringsforslag til nr. e]
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Til § 4

l) Overalt i paragraffen ændres "kommunalbestyrelsen" til: "miljøministeren", og "Kommunalbestyrelsen" 

ændres til: "Miljøministeren".

[Kompetencen efter loven overgår fra kommunalbestyrelsen til miljøministeren]

m) Nr. 5 udgår.

[Konsekvens af ændringsforslag nr. l]

n) Efter nr. 8 indsættes som nyt nummer:
"04. " 38, stk. 3 og 4, ophæves."

[Konsekvens af ændringsforslag nr. l]

B e m æ r k n i n g e r

Til nr. a-d 

 
Ændringerne er en konsekvens af, at tilladelser og tilsyn med dumpning af optaget havbundsmateriale 

inden for søterritoriet ønskes varetaget af regionsrådene. Uden for søterritoriet varetages opgaverne af 

miljøministeren. Bemyndigelsen til at fastsætte nærmere regler om afgrænsning i havet af kompetencen 

foreslås at udgå, da opgaven som hidtil ønskes varetaget på regionalt niveau. Der foreslås samtidig en 
konsekvensændring i bestemmelserne om klage.

Til nr. e-j 

 
Ændringsforslagene indebærer, at regionerne bliver vandløbsmyndighed for de nuværende amtsvandløb, 

herunder overtager beføjelsen til at udføre vandløbsrestaureringer i medfør af vandløbslovens § 37 a. 

Endvidere ændres begrebet amtsvandløb til regionsvandløb.

Til nr. k

Ændringsforslaget overfører Sønderjyllands Amtsråd opgaver og beføjelser fastsat i regulativ og vedtægt 

for Digelaget for Marsken ved Tønder til Regionsrådet for Region Syddanmark.

Til nr. l-n 

 

Ændringsforslagene overfører Sønderjyllands Amtsråd  kompetencer efter Tøndermarskloven til miljømi-

nisteren. Endvidere ophæves bestemmelsen om, at miljøministeren skal have underretning om amtsrå-

dets afgørelser i dispensationssager.


