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Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om vandløb, lov 
om naturbeskyttelse og lov om planlægning (Op- og nedklassifikation 
af vandløb, forenklet administration af skovbyggelinjen og forenkling 
af VVM-processen m.v.) 
 
Hermed sendes udkast til forslag til lov om ændring af lov om vandløb, lov om 
naturbeskyttelse og lov om planlægning (Op- og nedklassifikation af vandløb, 
forenklet administration af skovbyggelinjen og forenkling af VVM-processen m.v.) 
i høring. 

Som en del af regeringens aftale med KL om kommunernes økonomi for 2013 er 
der allerede fundet besparelser på ca. 13 mio. kr. ved ændringer af lovgivning og 
administrationspraksis, jf. lov nr. 492 af 21. maj 2013 om ændring af lov om 
vandforsyning m.v., lov om vandløb og lov om forpligtende kommunale 
samarbejder og om ophævelse af lov om et kvalitetsstyringssystem for den 
kommunale sagsbehandling på natur- og miljøområdet. 

Efter forhandling med KL er der aftalt yderligere initiativer til regelforenkling for 
ca. 11 mio. kr. Lovforslagets formål er primært at udmønte disse 
forenklingsinitiativer. Med lovforslaget foreslås følgende ændringer: 

På vandløbsområdet drejer det sig om reglerne angående 
vandløbsmyndighedens mulighed for at op- og nedklassificere vandløb som enten 
private eller offentlige. Klassifikationen er bestemmende for, hvem der har pligt til 
at vedligeholde vandløbet. Det foreslås, at miljøministeren vil få bemyndigelse til 
at fastsætte regler om både opklassifikation og nedklassifikation af vandløb, hvor 
det vil blive præciseret, hvilke hensyn vandløbsmyndigheden kan lade indgå i 
beslutningen om henholdsvis nedklassifikation eller opklassifikation af et vandløb.  

På naturbeskyttelsesområdet foreslås der ændringer, som indebærer en mere 
forenklet administration af forbuddet mod bebyggelse inden for skovbyggelinjen: 

1) reglerne om dispensation fra forbuddet mod bebyggelse inden for 
skovbyggelinjen i landzone tilpasses planlovens landzoneregler, 

2) reglerne om dispensation fra forbuddet mod bebyggelse inden for 
skovbyggelinjen i byzone ændres, så visse småbygninger og mindre 
bygningsændringer kan etableres uden dispensation.  

3) Det foreslås også, at hvor der på flere sammenhængende ejendomme 
ligger en væsentlig, lovlig bebyggelse (husrække) inden for linjen, skal 
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forbuddet mod bebyggelse kun gælde mellem husrækken og skoven. 
Reglen gælder allerede i dag på strækninger med ældre bebyggelse. 

Der foreslås også en ændring af reglerne om fortidsmindebeskyttelseslinjen, så det 
bliver muligt at foretage mindre vedligeholdelsesarbejder på bygninger, når 
bygningshøjden ikke derved forøges eller kun forøges i ubetydeligt omfang. Reglen 
tilpasses dermed de øvrige beskyttelseslinjer (klit og strand). 

På planområdet forslås det, at VVM-processen adskilles fra kravet om, at der 
altid skal udarbejdes et kommuneplantillæg. Som en konsekvens af dette bliver der 
mulighed for at vælge forskellige løsningsmodeller for VVM-processen, som tager 
højde for det konkrete projekt og forholdet til plangrundlaget. Desuden foreslås 
det, at bygherrens skriftlige anmeldelse af et projekt skal ske ved obligatoriske 
anvendelse af et screeningsskema. Videre foreslås det, at miljøministeren får 
bemyndigelse til at fastsætte regler om fravigelse af planlovens § 15 a, stk. 1, 
således, at arealer til støjfølsom anvendelse i særlige tilfælde må tåle midlertidige 
støjgener. Det forventes, at bemyndigelsen vil blive udnyttet til at fastsætte regler 
om helikopterlandingspladser og rendez-vous pladser til hospitalsrelateret 
flyvning således, at en eksisterende helikopterlandingsplads ikke vil blokere for 
udvidelsen af et hospital. 

Naturstyrelsen skal anmode om at modtage eventuelle bemærkninger til udkastet 
til lovforslag senest den 9. august 2013. 

Høringssvar bedes fremsendt elektronisk til Naturstyrelsen, nst@nst.dk, med kopi 
til metbr@nst.dk, gerne med angivelse af j. nr. 020-00103. 
  
Modtagne høringssvar vil blive oversendt til Folketingets Miljøudvalg. 
 
Evt. spørgsmål til lovforslaget kan i ugerne 23-26 rettes til fuldmægtig Mette 
Brandt på telefon 72 54 48 65 eller e-mail metbr@nst.dk. I ugerne 27 og 28 kan 
spørgsmål rettes til funktionsleder Lena Kongsbach på 72 54 47 78 eller e-mail 
ler@nst.dk. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Mette Brandt  
Fuldmægtig 
 


