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Jura

J.nr. NST-401-00117

Ref. cberg

Den 14. april 2011

Forslag til lov om ændring af naturbeskyttelsesloven, planloven, vandløbslo-
ven, miljømålsloven, kemikalieloven, miljøbeskyttelsesloven og vandforsy-
ningsloven (Grøn Vækst) 

Æ n d r i n g s f o r s l a g

Af miljøministeren, tiltrådt af ……..: 

Til titlen

1) Titlen affattes således: 

“Forslag 
til

Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse, lov om planlægning, lov om 
vandløb og forskellige andre love1)

(”Grøn Vækst”)”
[Redaktionel ændring]

Til § 1

2) I det under nr. 5 foreslåede § 36, stk. 7, ændres ”fonden, foreningen eller 
selskabet” til: ”ejeren”.
[Redaktionel ændring]

Til § 3

3) Efter nr. 3 indsættes som nyt nummer:

”01. I § 12, stk. 4, som bliver stk. 5, ændres ”stk. 3” til: ”stk. 4”.”
[Konsekvensændring]
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4) Efter nr. 9 indsættes som nyt nummer:

”02. I § 70 a, nr. 4, ændres ”§§ 37 og 37a” til: ”§ 37”.”
[Konsekvensændring]

Til § 6

5) I den under nr. 2 foreslåede § 21 b indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse, såfremt kommunalbestyrelsen efter § 
24, stk. 1, har udstedt et påbud eller nedlagt et forbud, som er gældende læn-
gere væk end 10 meter fra vandindvindingsanlægget, og som indebærer en 
tilsvarende rådighedsindskrænkning som efter stk. 1.«

[Undtagelse for det generelle forbud mod at anvende pesticider, gødske og 
dyrke i beskyttelseszone på 25 meter i tilfælde, hvor der efter en konkret 
risikovurdering er etableret et boringsnært beskyttelsesområde]

6) I den under nr. 3 foreslåede § 64 c indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Den grundejer, der omfattes af § 21 b, og som i forbindelse med en 
frivillig aftale om tilsvarende rådighedsindskrænkning, allerede har modta-
get en kompensation herfor, er ikke berettiget til en årlig godtgørelse efter 
stk. 1.«

Stk. 2-3 bliver herefter stk. 3-4. 

[Undtagelse for retten til en årlig godtgørelse når grundejeren i forbindelse 
med en frivillig aftale allerede har modtaget en kompensation for en tilsva-
rende rådighedsindskrænkning ]
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B e m æ r k n i n g e r

Til nr. 1-2

Der er tale om lovtekniske korrektioner.

     
Til nr. 3-4

Der er tale om en konsekvensændring som følge af lovforslagets § 3, nr. 3,
og § 3, nr. 8.

Til nr. 5

Med forslaget indføres en undtagelse fra det generelle forbud mod er-
hvervsmæssig og offentlig anvendelse af pesticider, dyrkning og gødskning, 
som foreslået i forslag til § 21 b, stk. 1. 

Såfremt kommunen efter en konkret risikovurdering har etableret et bo-
ringsnært beskyttelsesområde, ved at udstede et påbud eller nedlægge et for-
bud efter § 24, stk.1, som indebærer en tilsvarende rådighedsindskrænkning, 
vil det foreslåede generelle forbud i stk. 1 herefter ikke længere komme til 
anvendelse. 

Ved en tilsvarende rådighedsindskrænkning forstås, at påbuddet eller for-
buddet som minimum skal indebære den rådighedsindskrænkning, at der 
inden for det pågældende areal ikke må anvendes pesticider. 

I de tilfælde, hvor et etableret boringsnært beskyttelsesområde helt eller del-
vis dækker den udvidede beskyttelseszone efter den foreslåede § 21 b, stk. 1, 
dvs. inden for arealet fra 10 til 25 meter fra et vandindvindingsanlæg, der 
indvinder grundvand til almen vandforsyning, vil kun den del af arealet, som 
er en del af det boringsnære beskyttelsesområde være beskyttet i form af et 
påbud eller forbud mod en given aktivitet.

En eksisterende fysisk sikringszone vil ikke blive berørt af forslaget. 

Forslaget til ændringen begrundes med, at kun det areal, som vurderes at 
have et behov for beskyttelse skal beskyttes ved hjælp af den eller de pålagte 
rådighedsindskrænkninger inden for det afgrænsede areal.
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Til nr. 6

Med forslaget indføres en undtagelse fra grundejerens ret til en årlig godtgø-
relse, som foreslået i forslaget til § 64 c, stk. 1. 

Såfremt der foreligger en frivillig aftale mellem en grundejer og vandforsy-
ningen om en lignende rådighedsindskrænkning , som angivet i § 21 b, og 
har grundejeren modtaget en kompensation herfor, så kan grundejeren ikke 
modtage en årlig godtgørelse som foreslået i § 64 c, stk. 1. 

Ved en tilsvarende rådighedsindskrænkning forstås, at den frivillige aftale 
som minimum skal indeholde et krav om pesticidfri dyrkning inden for det 
pågældende område. 

Tro og love erklæringen, som vandforsyningerne skal indhente, skal inde-
holde information om, at grundejeren ikke har modtaget kompensation i for-
bindelse med en frivillig aftale, der er indgået med en vandforsyning om 
tilsvarende rådighedsindskrænkning, som foreslået i § 21 b. 

Forslaget begrundes med, at grundejerne ikke skal kompenseres to gange for 
samme eller tilsvarende rådighedsindskrænkning, som foreslået i § 21 b. 


