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Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg
Christiansborg
1240 København K

J.nr. NST-401-00126

Den 6. maj 2011

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. 16 til L 165, Forslag til lov om 
ændring af naturbeskyttelsesloven, lov om planlægning, vandløbsloven, 
miljømålsloven, lov om kemiske stoffer og produkter, miljøbeskyttelses-
loven og vandforsyningsloven. (»Grøn Vækst«). Spørgsmålet er stillet af 
Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg i brev af 15. april 2011.
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Erling Bonnesen (V).

Spørgsmål nr. 16 (L 165)
Vil ministeren redegøre for, hvordan proceduren og arbejdsgangen er 
tilrettelagt, herunder koordineringen mellem Miljøministeriet og 
Fødevareministeriet, til sikring af, at den enkelte lodsejer får fuld 
kompensation for sit nettotab, som følge af ændret vandløbsvedligeholdelse? 
Der sigtes især til hvordan det sikres, at spørgsmålet om fuld kompensation 
er afklaret med den enkelte lodsejere inden der iværksættes ændring af 
vedligeholdelsen.  

Svar
Grøn Vækst aftalen forudsætter, at der for vandløbsindsatsen ændret 
vandløbsvedligeholdelse skal ydes kompensation for indkomsttab indenfor 
rammerne af landdistriktsprogrammet. Da den økonomiske ramme for 
indsatsen afsat inden for Grøn Vækst ikke må overskrides, kan kommunens 
indsats først sættes i gang, når kommunen hos de statslige myndigheder har 
sikret sig, at der er økonomisk grundlag for at yde fuld kompensation til alle 
berørte arealer. Der kan således ikke igangsættes indsatser, uden der er 
penge til at yde kompensation til lodsejere. 

Administrationsgrundlaget for indsatsen er ikke endeligt fastlagt. En 
arbejdsgruppe nedsat af Miljøministeriet med deltagelse af KL,
Fødevareministeriet og Miljøministeriet skal nærmere afklare, hvorledes 
ordningen i praksis skal administreres. Miljøministeriet vil herefter sikre, at 
der udarbejdes konsekvenskort og prioritere indsatserne, indenfor de 
økonomiske rammer, og Fødevareministeriet vil på den baggrund 
administrere udbetaling af tilskud til kommunale forundersøgelser og 
kompensation til de lodsejere, der påføres et indkomsttab som følge af den 
ændrede vandløbsvedligeholdelse.

Karen Ellemann           / Helle Pilsgaard

Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11
L 165 , endeligt svar på spørgsmål 16
Offentligt


