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Høring over udkast til ændring af delegationsbekendtgørelse for 
Miljøstyrelsen 
 
 
Miljøministeriet sender hermed udkast vedhæftede til ændring af bekendtgørelse 
om delegation af opgaver og beføjelser til Miljøstyrelsen 
(delegationsbekendtgørelsen) i høring. Bekendtgørelsens delegationer blev senest 
justeret i januar 2019.  
 
Miljøministeriet skal venligst anmode om at modtage eventuelle 
høringssvar senest 9. juni 2021 kl 12.  
 
Høringssvaret bedes sendt til Miljøstyrelsen på e-mailadressen mst@mst.dk med 
angivelse af journalnummer MST-2019-10828 i emnefeltet, og med kopi til 
sarso@mst.dk.  
 
De modtagne høringssvar vil blive offentliggjort på Høringsportalen, herunder 
afsenders navn og mailadresse. Ved afgivelse af høringssvar vil der blive sendt en 
underretningsskrivelse omkring persondatarettigheder til afsender. 
 
Eventuelle spørgsmål til bekendtgørelsesudkastet kan rettes til undertegnede, idet 
man ved e-mailhenvendelser bedes anføre j.nr. 2019-10828 i emnefeltet. 
 
Ændringer i forhold til gældende bekendtgørelse 
I § 15, nr. 9, er der indsat en bestemmelse om udarbejdelse af beredskabsplaner, jf. 
beskyttelse af havmiljølovens § 34 b, stk. 1. 
 
I § 22, nr. 1, er der indsat en bestemmelse om Miljøstyrelsens mulighed for at 
træffe afgørelse i sager om dispensation i særlige tilfælde fra forbuddet i 
naturbeskyttelseslovens § 4, stk. 1, jf. lov nr. 1057 af 30/06/2020, hvori der tilføjes 
en ny § 4 i naturbeskyttelsesloven. Ligeledes er der under § 22 indsat nr. 25, 27 og 
28.  
 
I § 25, nr. 17, er indsat en bestemmelse om Miljøstyrelsens mulighed at yde tilskud 
til forsknings-, udrednings- og udviklingsprojekter og til gebyrbetaling i 
forbindelse med ansøgning om godkendelse af bekæmpelsesmidler, aktivstoffer og 
basisstoffer efter regler i EU-forordninger, kemikalieloven eller regler udstedt i 
medfør heraf. 
 
I § 31, nr. 1, er bestemmelsen blevet opdateret efter ændring af 
miljøvurderingslovens § 17, stk. 3, således, at VVM myndighedskompetencen 
for de kystnære havbrug overføres fra den stedlige kommune til staten. Efter 
lovforslagets vedtagen skal denne bestemmelse ændres således, at VVM 
myndighedskompetencen for alle havbrug, herunder havbrug beliggende nærmere 
end 1 sømil fra kysten delegeres til Miljøstyrelsen. Ligeledes er der under § 31 
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indsat nr. 17, samt under nr. 3-12 sket præciseringer og tilføjelser af 
Miljøstyrelsens opgaver efter miljøvurderingslovens § 38. 
 
Tidligere § 32 lov om nationalparker er fjernet, da opgaven er overgået til 
Naturstyrelsen. 
 
Tidligere § 38 lov om Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram er fjernet, da 
opgaven er overgået til Landbrugsstyrelsen. 
 
Tidligere § 39 lov om behandling af oplysninger om brug af 
plantebeskyttelsesmidler i jordbruget er fjernet, da loven er ophævet. 
 
I en ny § 39 er indsat en henvisning til finansloven 2021. Miljøstyrelsens er heri 
bemyndiget til at udøve de beføjelser, der er tillagt miljøministeren efter 
tekstanmærkning nr. 180 ad 24.51.01 til § 24 på finansloven for 2021 
 
Endelig er der foretaget en række sproglige præciseringer af de nugældende 
delegationer.  
 
 
Ikrafttrædelse 
Det forventes, at den nye delegationsbekendtgørelse træder i kraft den 1. juli 2021. 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Sara Shafika Otten 
+45 30 57 07 31 
sarso@mst.dk 
 
 
 


