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Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg
Christiansborg
1240 København K

J.nr. MST-1250-00017, BLS-401-
00637

Den 24. november 2009

Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg har i brev af 19. november 2009 
stillet følgende spørgsmål nr. 2 til L 45 - forslag til lov om ændring af lov om 
vandforsyning m.v., lov om miljøbeskyttelse, lov om naturbeskyttelse og lov 
om vandløb. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Per Clausen (EL).

Spørgsmål nr. 2
Vil ministeren - som teknisk bistand - udarbejde et ændringsforslag, 
der skaber hjemmel til at gribe ind i miljøgodkendelser for dambrug in-
den for godkendelsens beskyttelsesperiode på 8 år, efter at denne er 
meddelt?

Svar
Nedenfor følger et udkast til ændringsforslag, der skaber hjemmel til at gribe
ind i miljøgodkendelser for dambrug inden for den 8-årige retsbeskyttelse. 

Det fremgår ikke af spørgsmålet, på hvilket grundlag der skal være hjemmel 
til at gribe ind i en miljøgodkendelse til et dambrug inden for retsbeskyttel-
sesperioden. Det er ved udarbejdelsen af nedennævnte ændringsforslag 
lagt til grund, at de kommunale handleplaner i medfør af miljømålsloven 
skal være grundlaget for et indgreb. 

Forslaget vil i praksis indebære en fremadrettet pligt for tilsynsmyndighe-
den, i dette tilfælde kommunalbestyrelsen, til at revurdere en miljøgodken-
delse til et dambrug og om nødvendigt gribe ind i denne med et påbud til 
virksomheden hvert 6 år, Dette skyldes, at revurderingspligten skal følge de 
kommunale handleplaner, som skal vedtages hvert 6. år i medfør af miljø-
målsloven. 

Det bemærkes endvidere, at det ikke af spørgsmålet fremgår, om ind-
grebsmuligheden skal bestå for allerede meddelte miljøgodkendelser. Det 
er ved udarbejdelsen af nedennævnte ændringsforslag lagt til grund, at ind-
grebsmuligheden ikke skal bestå for allerede meddelte miljøgodkendelser 
således, at der ikke med ændringsforslaget rejses ekspropriationsretlige 
overvejelser. 

Jeg vil samtidig tilkendegive, at jeg ikke kan støtte ændringsforslaget. 
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Af ……….., tiltrådt af ………………:

Til § 2

a) Efter nr. 1 indsættes som nyt nummer.:

”01. I § 41a, stk. 2, indsættes som nr. 7:

7) der er vedtaget en kommunal handleplan efter miljømålsloven, der om-
handler dambrug”

[Mulighed for indgreb i en miljøgodkendelse for dambrug inden for den 8. 
årige retsbeskyttelse]

Til § 6

b. Efter stk. 2, indsættes som stk. 3:

”Stk. 3. For afgørelser om godkendelse til dambrug meddelt efter miljøbe-
skyttelseslovens kapitel 5 før den 1. januar 2010 finder bestemmelsen i § 41 
a, stk. 7, som affattet ved denne lovs § 2, nr. 01, først anvendelse, når der 
er forløbet mere end 8 år fra godkendelsens meddelelse eller, hvis miljømi-
nisteren efter miljøbeskyttelseslovens § 41 a, stk. 3, har nedsat den nævnte 
tidsfrist, mere end den af ministeren fastsatte kortere frist.” 

Bemærkninger

Til nr. a og b

Ændringsforslaget indebærer, at kommunalbestyrelsen forpligtes til at re-
vurdere en miljøgodkendelse af et dambrug eller en anden forurenede virk-
somhed omfattet af miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, når en kommunal 
handleplan er vedtaget. En revurdering gennemføres herefter senest igen, 
når en ændret kommunal handleplan er vedtaget efter 6 år. 

Troels Lund Poulsen/ Anne-Marie Rasmussen


