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Høring af udkast til skema over Miljø- og Fødevareministeriets overimplementeringsscreening i forbin-

delse med Erhvervs-, Vækst-, og Eksportudvalgets alm. Del spørgsmål 83 og 84 

Hermed suppleres med erhvervsrelevante bekendtgørelser som bør give anledning til overvejelser i for-

hold til regeringens fem principper for implementering af erhvervsrettet EU-regulering hhv. Habitatbe-

kendtgørelsen, Dambrugsbekendtgørelsen og Godkendelsesbekendtgørelsen.  

1. Habitatbekendtgørelsen  

 

Af Habitatbekendtgørelsen1 fremgår af § 6.stk. 2:  

§6 Stk. 2. Hvis myndigheden vurderer, at projektet kan påvirke et Natura 2000-område væ-

sentligt, skal der foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på Na-

tura 2000-området under hensyn til bevaringsmålsætningen for det pågældende område. 

Viser vurderingen, at projektet vil skade det internationale naturbeskyttelsesområde, kan 

der ikke meddeles tilladelse, dispensation eller godkendelse til det ansøgte. 

 Af Habitatdirektivet 2 fremgår:   

Artikel 6.3. Alle planer eller projekter, der ikke er direkte forbundet med eller nødvendige for 

lokalitetens forvaltning, men som i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter 

kan påvirke en sådan lokalitet væsentligt, vurderes med hensyn til deres virkninger på loka-

liteten under hensyn til bevaringsmålsætningerne for denne. På baggrund af konklusio-

nerne af vurderingen af virkningerne på lokaliteten, og med forbehold af stk. 4, giver de 

kompetente nationale myndigheder først deres tilslutning til en plan eller et projekt, når de 

har sikret sig, at den/det ikke skader lokalitetens integritet, og når de - hvis det anses for 

nødvendigt - har hørt offentligheden. 

 

                                                           
1 Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af 

visse arter (nr. 926 af 27/06/2016) 
2 Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter 



 

Habitatbekendtgørelsen lægger op til en ”0” tolerance overfor enhver påvirkning, hvilket lægger op til et 

nærmest endeløst dokumentationskrav, samtidigt med at det nærmest ikke er muligt at efterleve. ”O” 

tolerance har bl.a. også været tendensen i en række afgørelser fra det tidligere NMKN. 

 

”O” tolerance er ikke hensigten i Habitatdirektivet, hvor hensigten er at et projekt ikke må skade et na-

tura-2000 områdes integritet, hvilket medføre at der godt kan ske skade på nogle arter eller lokaliteter 

uden at det indebærer skade på områdets integritet jf. Sweetman3.  

 

Dvs. den danske implementering har været langt mere byrdefuld end hensigten i Habitatdirektivet.  

 

Implementeringen er således i strid med princip 1 og 2 for erhvervsrettet EU-regulering i Danmark. Habi-

tatbekendtgørelsens § 6 stk. 2 går videre end minimumskravene i EU-reguleringen (Habitatdirektivets Ar-

tikel 6.3), hvilket medfører langt mere byrdefulde krav for danske virksomheder, samt at de danske virk-

somheder er stillet dårligere i den internationale konkurrence.  

  

� Habitatbekendtgørelsen skal ændres, så det følger ordlyden i direktivet.  

 

 

Dambrugsbekendtgørelsen og Godkendelsesbekendtgørelsen 

For dambrug og havbrug er der fastsat nationale regler om bl.a. BAT, der rækker videre end IE direktivet4. 

Direktivet lister de aktiviteter i bilag 1, der er omfattet af kravet om BAT. Akvakultur (intensiv fiskeop-

dræt) er ikke opført på bilag l. 

I Dambrugsbekendtgørelsen5 er dambrug pålagt standardkrav til BAT. Jf. § 12, 6) og § 18, 6), samt bilag 7: 

 

§ 12. I godkendelsen skal kommunalbestyrelsen udover de vilkår, der følger af § 21 i be-

kendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, fastsætte vilkår om følgende:  

….. 

6) BAT standardkrav, mindstekrav for iltmætningen i udledningerne, jf. bilag 7, og krav til 

maksimale udledninger pr. døgn af medicin- og hjælpestoffer, jf. bilag 8, og bekendtgørelse 

om krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet. 

 

§ 18. For dambrug med et foderforbrug over 100 tons skal kommunalbestyrelsen i godken-

delsen, udover de vilkår der følger af § 21 i bekendtgørelse om godkendelse af listevirksom-

hed, fastsætte vilkår om følgende:  

….. 

6) BAT standardkrav, jf. bilag 7 

 

Akvakultur er som nævnt ikke opført i bilag l i IE direktivet. Hvorfor dambrugsbekendtgørelsen går videre 

end minimumskravene i EU-reguleringen, og opstiller BAT krav, der er langt mere byrdefulde end kravene 

                                                           
3 Peter Sweetman EU Case C-258/11, 
4 IE Direktivet 2010/75/EU af 24. november 2010 
5 Bekendtgørelse om miljøgodkendelse og samtidig sagsbehandling af ferskvandsdambrug nr. 1567 af 07/12/2016  



 

i sammenlignelige EU- lande.  

 

Det samme er gældende for havbrugsregulering, der ligeledes er pålagt BAT krav jf. Godkendelsesbe-

kendtgørelsen6.  

 

Det påpeges, at intensivt fiskeopdræt er omfattet af VVM-Direktivet7 (bilag 2 punkt 1.f). Dvs. intensivt fi-

skeopdræt er omfattet af det almindelige krav om ”VVM-screening” med henblik på en eventuel miljø-

konsekvensvurdering. 

 

Det forhold, at intensivt fiskeopdræt ikke er omfattet af IE direktivet, medføre at den nationale regulering 

af både dambrug og havbrug er videre end minimumskravene i EU-reguleringen, hvilket medføre at regu-

leringen af de danske akvakulturvirksomheder er mere byrdefuld end øvrige EU-lande, samt at de danske 

akvakulturvirksomheder er dårligere stillet i den internationale konkurrence.  

 

Reguleringen er således i strid med princip 1 og 2 for erhvervsrettet EU-regulering i Danmark.  

  

� Dambrugsbekendtgørelsen skal ændres, så der ikke er krav om BAT for ferskvandsdambrug.  

 

� Godkendelsesbekendtgørelsen skal ændres, så der ikke er krav om BAT for øvrig akvakultur.  

 

 

 

Med venlig hilsen 

Dansk Akvakultur 

 

Lisbeth Jess Plesner 

 

                                                           
6 godkendelsesbekendtgørelsen nr. 725 af 6/6 2017 
7 VVM direktivet 2011/92/EU (vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet) 


