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Naturstyrelsen 

Haraldsgade 53 

2100 København Ø 

nst@nst.dk 

 

Landbrug & Fødevarers høringsvar til forslag til lov om ændring af lov om vandforsyning og 

lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder, j.nr 

NST-4200-00023. 

 

Naturstyrelsen har den 13. september 2013 udsendt høringsudkast til lov om ændring af lov om 

vandforsyning og lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale 

naturbeskyttelsesområder. Indledningsvist skal Landbrug & Fødevarer takke for mulighederne for at 

komme med bemærkninger. 

Udkastet giver kun anledning til få bemærkninger, da der primært er tale om overflytning af 

bestemmelser, der allerede i dag er gældende. Det skal for god ordens skyld dog bemærkes, at 

afgiften til drikkevandskortlægning - som den er udformet i dag - medfører, at store 

vandforbrugende fødevarevirksomheder betaler en uforholdsmæssig stor del af regningen. 

Følgende er bemærkninger til konkrete dele af lovforslaget: 

Ad § 11 c) Fristen for at fremsætte indsigelser mod forslag til udpegninger er anført til 4 uger, 

hvilket i planlægningsmæssig sammenhæng er en kort frist. I udkastet til lov om vandplanlægning 

anvendes frister på 6 måneder og 8 uger. På den baggrund foreslås fristen for fremsættelse af 

indsigelser fastsat til mindst 8 uger. 

Ad § 13 a) Bestemmelsen giver kommuner og almene vandforsyningsanlæg mulighed for at 

vedtage en indsatsplan for et område, hvis de finder, at den statslige udpegning er utilstrækkelig til 

at sikre deres interesser. Det er en betydelig kompetence, som kan have væsentlig betydning for 

berørte lodsejere, og det er Landbrug & Fødevarers opfattelse, at kommuner og almene 

vandforsyningsanlæg ikke bør have mulighed for at gå videre end den statslige udpegning 

berettiger til.  

 

Såfremt der er spørgsmål eller problemstillinger, der ønskes uddybet, står vi naturligvis til rådighed. 

 

Med venlig hilsen 
 

 

Henrik Borg Kristensen 

Seniorkonsulent 
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