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Vedr.: Høring af forslag til ændring af miljøbeskyttelsesloven (beskyttelseszoner
omkring vandboringer)
Med skrivelse af 28. juni 2012 har Naturstyrelsen sendt ovennævnte lovforslag i høring,
idet Styrelsen anmoder om Dansk Skovforenings bemærkninger hertil senest den 3. august.
Selvom lovbemærkninger er væsentlige fortolkningsbidrag til en efterfølgende administration af en lovs bestemmelser, er juraen sådan, at der ikke kan lovgives i bemærkningerne
til et lovforslag.
Er der således modstrid mellem lovteksten og lovforslagets bemærkninger, er det lovteksten, der er gældende ret.
På trods af dette er den gældende lov blevet administreret i henhold til det daværende lovforslags bemærkninger – og ikke i henhold til lovteksten.
Nærværende høringsudkast søger hér – delvist, og kun delvist - at rette op på en administration af de gældende regler, der er i modstrid med den gældende lovtekst.
Således anføres det i bemærkningerne til nærværende høringsudkast, at administrationen
af den gældende lovs bemærkninger har været sådan, at det kun er ejeren af den grund,
hvorpå boringen findes, der har kunnet opnå tilskud.

Men der er intet i den gældende lov, der siger, at det kun er ejeren af den grund, hvorpå
boringen findes, der kan modtage tilskud for driftsbegrænsningerne i 25 meter beskyttelseszonen.
Den gældende lovtekst fastslår således klart og tydeligt i § 64c, stk. 1, at det er den
grundejer, der er omfattet af lovens § 21b, der kan modtage tilskud. Og § 21b omfatter
hele arealet inden for 25 meter beskyttelseszonen og således ikke kun ejeren af det areal,
hvorpå boringen findes.
Når dette er sagt, finder Skovforeningen det urimeligt, at nærværende lovforslag ikke samtidig løser problemet helt.
Således kan en nabo til en ejendom med boring ikke modtage tilskud, selvom denne nabo
måtte have et større beskyttelsesareal inden for sin ejendom end ejeren af det areal, hvorpå boringen findes. Kun hvis boringsarealet ejes af et alment vandforsyningsanlæg kan en
nabo modtage tilskud.
Skovforeningen er bekendt med ejendomme, der ikke i dag kan modtage tilskud, selvom
de pålægges restriktioner efter den gældende administration.
Skovforeningen finder, at dette problem bør løses i samme lovforslag.
Med andre ord: Alle ejendomme, der bliver pålagt restriktioner i forbindelse med 25 meter
beskyttelseszonen, bør kunne modtage tilskud til erstatning for tabet i forbindelse med zonens etablering – uanset ejerforholdet til selve boringsarealet, jf. dog den eksisterende
lovs § 21b, stk. 2.
Endvidere finder Skovforeningen, at der er tale om et samfundsmæssigt spild af administrative ressourcer såvel hos myndighederne som hos lodsejerne, at der skal ansøges om
årlige tilskud. Erstatningen bør udbetales som en engangserstatning.
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