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J.nr. NST-4101-00905 

Den 13. oktober 2015 

 

Folketingsmedlem Lisbeth Bech Poulsen (SF) har den 7. oktober 2015 stillet 

følgende spørgsmål nr. S 40, som hermed besvares.  

 

 

Spørgsmål nr. S 40 

Er ministeren enig i, at kommunerne skal overholde lovgivningen, også på 

områder der ikke prioriteres af den nuværende regering? 

 

Svar 

Jeg er enig i, at kommunerne skal overholde loven. Efter naturbeskyttelsesloven 

skal kommunerne påse overholdelsen af bl.a. bestemmelsen i lovens § 3 om 

beskyttede naturområder.  

 

Kommunalbestyrelsen bestemmer selv tilsynets tilrettelæggelse og omfang. Det 

følger af naturbeskyttelsesloven, at tilsynsmyndigheden har pligt til at foranledige 

et ulovligt forhold lovliggjort, medmindre det har underordnet betydning. Det er 

op til tilsynsmyndigheden at tage stilling til, om der konkret består en mulighed 

for retlig lovliggørelse, eller om der skal ske fysisk lovliggørelse. 

 

Det er statsforvaltningen, der foretager tilsynet med, at kommunerne overholder 

den lovgivning, der gælder for offentlige myndigheder. Jeg forventer, at 

kommunerne fører det nødvendige tilsyn på de områder, hvor kommunerne er 

forpligtet til det.    

 

I 2010 indgik staten og KL en aftale om, at Naturstyrelsen skulle opdatere den 

vejledende registrering af den § 3-beskyttede natur. Denne opdatering begyndte i 

2011 og afsluttedes i 2013. Ved udgangen af 2014 var opdateringen offentlig 

tilgængelig i Danmarks Miljøportal, og i april 2015 var alle data overdraget til 

kommunerne. Som opfølgning på denne registrering har kommunerne, efter 

aftalen mellem KL og staten, ansvaret for at gennemgå alle § 3-arealer i 

kommunen inden for 10-årige perioder med henblik på at sikre vedligeholdelse af 

§ 3-registreringen. Dertil kommer, at kommunerne som myndighed skal håndtere 

de arealer, hvor Naturstyrelsen har kunnet konstatere, at der var 

uoverensstemmelse mellem et areals tidligere status som beskyttet og de faktiske 

forhold på arealet. Naturstyrelsen har i den forbindelse ikke taget stilling til, 

hvorvidt uoverensstemmelserne skyldes ulovlige forhold. 
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