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Miljø og Erhverv 

j. nr. 2020-11749 

Ref. KRIBA 

Den 24. juni 2020 

 

Til de på høringslisten anførte   

   

  

 

Høring over forslag til lov om ændring af lov om 
miljøbeskyttelse (Ophævelse af bestemmelser om kompenserende marine 

virkemidler ved etablering eller udvidelse af havbrug) 

 
Hermed sendes udkast til lovforslag om ændring af lov om miljøbeskyttelse 

(Ophævelse af bestemmelser om kompenserende marine virkemidler ved etablering eller 

udvidelse af havbrug) i høring. 

 

Baggrund for lovforslaget 

Ved lov nr. 680 om ændring af miljøbeskyttelsesloven fra 2017 blev der etableret 

mulighed for, at miljøministeren kan fastsætte regler om, at der ved godkendelse 

af nye havbrug eller ved udvidelse eller ændring af eksisterende havbrug kan 

fastsættes vilkår om etablering og drift af kompenserende marine virkemidler som 

f.eks. muslinger eller tang. Efter disse bestemmelser ville det kunne indgå i et 

havbrugs miljøgodkendelse, at en nærmere bestemt mængde næringsstoffer 

(kvælstof og fosfor) skal fjernes ved hjælp af kompenserende marine virkemidler. 

Til gengæld ville havbruget kunne få miljøgodkendelse til udledning af en større 

mængde næringsstoffer, end det ellers ville have kunnet få tilladelse til. Et 

kompenserende marint virkemiddel er ikke en direkte rensning af en specifik 

forureningskilde som f.eks. et havbrug og er ikke fysisk forbundet med havbruget. 

Loven gav endvidere mulighed for, at der for havbrug, der blev godkendt med 

vilkår om kompenserende marine virkemidler efter de nye regler, kan meddeles 

påbud om at nedbringe næringsstofbelastningen efter regler, der fastsættes af 

ministeren.  

 

Bemyndigelserne er ikke benyttet. 

 

Med dette lovforslag vil det blive foreslået, at bemyndigelserne ophæves.  

 

Ikrafttrædelse 

Lovforslaget forventes at skulle træde i kraft den 1. januar 2021. 

 

Høringssvar  

Udkastet til lovforslaget er sendt i høring hos de parter, der fremgår af vedlagte 

høringsliste og er samtidig offentliggjort på høringsportalen –  

http://www.hoeringsportalen.dk 

 

http://www.hoeringsportalen.dk/
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Høringssvar bedes sendt til Miljø- og Fødevareministeriets departement på e-

mailadressen mfvm@mfvm.dk med kopi til kriba@mfvm.dk og agnsi@mfvm.dk 

senest onsdag den 19. august 2020 med angivelse af journalnummer 2020-

11749 i emnefeltet. 

 

Ikke-ministerielle høringsparters svar vil blive offentliggjort på høringsportalen 

efter endt høring. Høringssvarene vil også blive sendt til Folketingets Miljø- og 

Fødevareudvalg. Ved afgivelse af høringssvar gives der samtykke til 

offentliggørelse, herunder afsenders navn og mailadresse. 

 

Eventuelle spørgsmål til udkast til lovforslaget kan rettes til Kristina H. Balling på 

telefon 22149861/e-mail kriba@mfvm.dk eller Agnete Sigurd på telefon 

91334764/e-mail agnsi@mfvm.dk. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Kristina H. Balling 
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