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F o r s l a g  

til 

Lov  o m  m i l j ø b e s k y t t e l s e .  

(Vedtaget af folketinget ved 3. behandling den 29. maj 1973.*) 

Kapitel 1. 

Formål m.v. 
§ 1. Ved denne lov tilstræbes at: 

1) forebygge og bekæmpe forurening af 
luft, vand og jord, 

2) forebygge og bekæmpe støjulemper, 
3) tilvejebringe hygiejnisk begrundede reg- 

ler af betydning for miljøet og 
4) tilvejebringe det nødvendige administra- 

tive grundlag for planlægningen og ind- 
satsen mod forurening. 

Stk. 2. Loven skal særlig anvendes til at 
søge sikret de kvaliteter i de ydre omgivel- 
ser, som er af betydning for menneskers 
hygiejniske og rekreative levevilkår og for 
bevarelse af et alsidigt dyre- og planteliv. 

Stk. 3. Ved bedømmelse af omfanget og 
arten af foranstaltningerne til forebyggelse 
og imødegåelse af forurening skal der på den 
ene side lægges vægt på de ydre omgivelsers 
beskaffenhed og forureningens virkninger 
på disse og på den anden side den samfunds- 
mæssige nytte af den virksomhed, der er 
nævnt i § 2, og omkostningerne ved beskyt- 
telsesforanstaltninger. 

§ 2. Loven omfatter al virksomhed, som 
gennem udsendelse af faste, flydende eller 
luftformige stoffer, rystelser og støj kan 
medføre forurening af luften, jordbunden, 
vandløb, søer eller havet. 

Stk. 2. Loven omfatter tillige virksom- 
hed, som vedrører risikobetonede processer 
samt oplagringer og transport af stoffer med 
farlige egenskaber, således at driftsforstyr- 
relser eller uheld kan medføre nærliggende 
fare for forurening som nævnt i stk. 1. 

§ 3. Den, der vil påbegynde virksomhed 
som nævnt i § 2, skal vælge et sådant sted 
for udøvelsen, at faren for forurening be- 
grænses bedst muligt. 

Stk. 2. Ved valg af stedet skal der tages 
hensyn til områdets beskaffenhed, herunder 
den nuværende og planlagte fremtidige ud- 
nyttelse, samt til mulighederne for hen- 
sigtsmæssig bortskaffelse af spildevand og 
andet affald. 

Stk. 3. Den, der udøver eller vil påbegynde 
virksomhed som nævnt i § 2, skal træffe de 
til forebyggelse og imødegåelse af forure- 
ning nødvendige foranstaltninger og tilrette- 
lægge virksomhedens drift på en sådan må- 
de, at virksomheden i mindst muligt omfang 
giver anledning til forurening, jfr. § 1, stk. 3. 

Kapitel 2. 

Almindelige regler. 
§ 4. Ministeren for forureningsbekæm- 

pelse kan fastsætte regler om affald, dyre- 
hold, skadedyr og andre forhold, når dette 
er nødvendigt af hensyn til forebyggelse og 
imødegåelse af uhygiejniske forhold eller af 
væsentlige ulemper for omgivelserne. 

Stk. 2. I reglerne fastsættes hygiejnisk 
begrundede bestemmelser om badevand og 
badestrande, svømmebassiner og varmt- 
vandsbadeanstalter, campingpladser, restau- 
rationer og andre steder, hvor et større 
antal personer samles. 

Stk. 3. I reglerne fastsættes bestemmelser 
om kommunalbestyrelsens adgang til med 
påbud om afhjælpende foranstaltninger eller 
eventuelt forbud at gribe ind over for anden 
virksomhed end den, der er optaget i bila- 
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get til loven, jfr. § 35, hvis den giver anled- 
ning til uhygiejniske forhold eller væsentlige 
ulemper for omgivelserne. 

§ 5. I de regler, som fastsættes i medfør 
af § 4, bestemmes, i hvilket omfang kommu- 
nalbestyrelsen kan vedtage forskrifter om 
nærmere regulering af de emner, der er om- 
handlet i reglerne. 

§ 6. Ministeren for forureningsbekæm- 
pelse kan med henblik på at forebygge foru- 
rening, hvor dette har større betydning for 
miljøbeskyttelsen, fastsætte regler om: 

1) forurening fra virksomheder, anlæg, ma- 
skiner, redskaber, fyringsanlæg og trans- 
portmidler, 

2) indretning, drift og vedligeholdelse af de 
virksomheder m.v., der er nævnt i nr. 1, 

3) forurening fra spildevandsanlæg, rens- 
ningsanlæg, forbrændingsanstalter og los- 
sepladser samt indretning, drift og ved- 
ligeholdelse af sådanne anlæg, 

4) renhedsgraden af og tilsætning af stoffer 
til brændstoffer, der anvendes til opvarm- 
ning eller drift af transportmidler og 
maskiner, 

5) at bestemte anlæg, maskiner, redskaber 
og transportmidler skal være af god- 
kendt type, og 

6) risikobetonede processer samt oplagrin- 
ger og transport af stoffer med farlige 
egenskaber som nævnt i § 2, stk. 2. 

§ 7. Ministeren for forureningsbekæm- 
pelse kan med henblik på at forebygge foru- 
rening, hvor dette har større betydning for 
miljøbeskyttelsen, fastsætte regler, hvoref- 
ter indførsel eller anvendelse af bestemte 
stoffer forbydes eller begrænses, såfremt så- 
danne stoffer må antages at være til skade 
for miljøet. 

§ 8. Ministeren for forureningsbekæm- 
pelse kan til vejledning for myndighederne 
fastsætte bestemmelser om kvalitetskrav til 
overfladevandet, om luftens indhold af foru- 
renende stoffer og om støjniveau. 

§ 9. Ministeren for forureningsbekæm- 
pelse kan fastsætte regler om, at anlæg, 
indretninger eller apparater, herunder må- 
leapparatur, der er beregnet til anvendelse 

i forureningsbekæmpende øjemed, skal være 
af godkendt type. 

§ 10. Ministeren for forureningsbekæm- 
pelse kan efter forhandling med ministeren 
for offentlige arbejder fastsætte regler om, 
at projekter for større vejanlæg samt for 
jernbaner skal forelægges for ham, forinden 
anlægget påbegyndes. 

Kapitel 3. 

Beskyttelse af vandforsyningsinteresser. 
§ 11. Overfladevand, drænvand, spilde- 

vand og andre væsker, der kan forurene 
grundvandet, må ikke uden tilladelse fra 
ministeren for forureningsbekæmpelse ud- 
ledes på jorden eller afledes til undergrunden 
gennem sivebrønde, andre brønde, boringer, 
sivedræn eller andre indretninger. Behol- 
dere med væsker og stoffer, der kan forurene 
grundvandet, bortset fra tætte beholdere, 
som alene anvendes til ajle eller ensilagesaft, 
må ikke uden tilladelse fra ministeren være 
nedgravet i jorden. 

Stk. 2. Ministeren kan fastsætte regler til 
sikring af, at grundvandet ikke forurenes 
eller udsættes for forurening med de i stk. 1 
nævnte væsker og stoffer, herunder regler 
om kontrol og om indretning og tømning 
m.v. af beholdere med de nævnte væsker 
og stoffer. Ministeren kan endvidere fast- 
sætte regler om gebyrer. 

Stk. 3. Tilladelser meddelt i henhold til 
denne bestemmelse kan til enhver tid æn- 
dres eller tilbagekaldes uden erstatning, når 
dette måtte vise sig ønskeligt af hensyn til 
fare for forurening af vandforsyningsanlæg, 
når en kloakering gør en anden afledning 
mulig, eller når hensynet til miljøbeskyttel- 
sen i øvrigt gør det ønskeligt. Tilsvarende 
gælder for forhold, der med eller uden til- 
ladelse var lovlige ved lovens ikrafttræden. 

§ 12. Når amtsrådet i henhold til vand- 
forsyningslovens § 13 giver tilladelse til et 
vandforsyningsanlæg, kan det fastlægge et 
beskyttelsesområde, inden for hvilket sive- 
brønde m.v., der modtager tilløb fra wc, og 
eventuelt andre af de af § 11, stk. 1, omfat-' 
tede forhold skal være forbudt efter udløbet 
af en nærmere fastsat frist. 

Stk. 2. Amtsrådet kan senere foretage æn- 
dringer i beskyttelsesområdet og godkende 
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enkelte forhold, som er omfattet af et for- 
bud efter stk. 1. 

§ 13. Når amtsrådet i henhold til vand- 
forsyningslovens § 36 giver tilladelse til, at 
et offentligt vandforsyningsanlæg indvinder 
vand fra vandløb, kan der fastlægges et 
beskyttelsesområde, inden for hvilket der 
ikke må drives erhvervsvirksomheder, insti- 
tutioner, campingpladser og lignende eller 
findes oplag af stoffer, der kan forurene vand- 
forsyningsanlægget. 

Stk. 2. Amtsrådet skal drage omsorg for, 
at inddragelsen under beskyttelsesområdet 
tinglyses på vedkommende ejendom med 
prioritet forud for alle andre rettigheder i 
ejendommen. 

Stk. 3. Pålægges det herefter grundejeren 
at ændre eller ophøre med et bestående for- 
hold, skal der udbetales erstatning. Erstat- 
ningen kan nedsættes eller bortfalde, for 
så vidt forholdet ikke var lovligt, hensigts- 
mæssigt eller forsvarligt. Erstatningsspørgs- 
målet afgøres i mangel af enighed af land- 
væsensretten. § 14, stk. 3 og 4, finder tilsva- 
rende anvendelse. 

Stk. 4. Amtsrådet kan senere foretage æn- 
dringer i beskyttelsesområdet og godkende 
enkelte forhold, som omfattes af forbud efter 
stk. 1. 

§ 14. Amtsrådet kan meddele forbud eller 
påbud til forebyggelse af fare for forurening 
af bestående eller fremtidige vandforsynings- 
anlæg, hvortil der kræves tilladelse i hen- 
hold til vandforsyningslovens §§ 12 eller 
13. Amtsrådet kan meddele de påbud og 
forbud, der er nødvendige for at sikre, at 
vandløb, der udnyttes af vandforsynings- 
anlæg i medfør af vandforsyningslovens § 
36, ikke forurenes til skade for vandforsy- 
ningen gennem tilledning eller udkastning 
af stoffer eller gennem benyttelse til krea- 
turvanding, vask eller lignende. Amtsrådet 
kan bestemme, at der ikke må drives fiskeri 
og foretages sejlads i sådanne vandløb, eller 
at dette kun må ske på nærmere fastsatte 
betingelser. 

Stk. 2. Spørgsmålet om, hvorvidt der skal 
betales erstatning i anledning af et forbud 
eller påbud som nævnt i stk. 1, afgøres af 
landvæsensretten på begæring af den, til 
hvem forbudet eller påbudet er rettet. For- 
bud eller påbud vedrørende lovligt beståen- 

de forhold, herunder lovlig anvendelse og 
oplagring af gødningsstoffer i landbrug, 
gartneri og skovbrug, kan dog kun meddeles 
mod fuldstændig erstatning, medmindre an- 
det følger af andre retsregler. 

Stk. 3. Erstatning efter stk. 2 betales af 
de brugere af vandet, der har fordel af for- 
budet eller påbudet. Når vedkommende 
kommune ikke allerede som følge heraf skal 
betale erstatningen, kan retten, hvis foran- 
staltningen skønnes at være af betydning for 
en større del af kommunens beboere, træffe 
bestemmelse om, at kommunen helt eller 
delvis skal betale erstatningen. 

Stk. 4. Erstatningskravet skal være ind- 
bragt for landvæsensretten inden 4 uger ef- 
ter, at forbudet eller påbudet er meddelt 
den pågældende. 

§ 15.1 tilfælde, hvor ministeren for foru- 
reningsbekæmpelse i henhold til vandforsy- 
ningsloven træffer afgørelse i sager om vand- 
indvinding, har han samme beføjelser, som 
i §§ 12-14 er tillagt amtsrådet. Det samme 
gælder hovedstadsrådet i tilfælde, hvor rådet 
træffer afgørelse i sådanne sager. 

Stk. 2. I sager om. hovedstadsområdets 
vandforsyning træffes afgørelser, der efter 
dette kapitel henhører under en landvæsens- 
ret, af den særlige landvæsensret, som er 
nævnt i vandforsyningslovens § 5, stk. 2. 

§ 16. Ministeren for forureningsbekæm- 
pelse fastsætter nærmere regler vedrørende 
behandlingen af sager i henhold til §§ 11-14, 
herunder om indkaldelse af grundejere og 
brugere, hvis interesser antages at blive be- 
rørt, til møde forud for fastlæggelse af be- 
skyttelsesområder i henhold til §§ 12-13. 

Kapitel 4. 

Beskyttelse af overfladevand. 
§ 17. Stoffer, der kan forurene vandet, 

må ikke tilføres vandløb, søer eller havet 
eller oplægges så nær herved, at der kan 
være fare for, at de skylles ud deri. Der kan 
dog efter § 18 meddeles tilladelse til, at spil- 
devand tilføres vandløb, søer eller havet. 

Stk. 2. Ministeren for forureningsbekæm- 
pelse kan fastsætte regler om eller bestemme, 
at de stoffer, der er nævnt i stk. 1, i særlige 
tilfælde kan tilføres vandløb, søer eller ha- 
vet, herunder godkende kemiske midler til 
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bekæmpelse af grøde. Endvidere kan mini- 
steren meddele tilladelse til, at der i begræn- 
set tid og i videnskabeligt øjemed iværk- 
sættes forsøg med kemiske midler i overfla- 
devand. 

§ 18. Tilladelse til, at spildevand tilføres 
vandløb, søer eller havet, jfr. § 17, stk. 1, 
meddeles af amtsrådet. 

Stk. 2. Ministeren for forureningsbekæm- 
pelse kan efter forhandling med de kommu- 
nale organisationer fastsætte regler om, at 
tilladelse i henhold til stk. 1 i visse tilfælde 
meddeles af kommunalbestyrelsen. 

§ 19. Spildevandsanlæg, der er lovligt 
udført med tilladelse efter hidtidig lovgiv- 
ning, eller hvortil tilladelse efter denne lov- 
givning ikke var fornøden, kan fortsat an- 
vendes. 

Stk. 2. Ministeren for forureningsbekæm- 
pelse kan fastsætte regler om, at amtsrådene 
eller kommunalbestyrelserne, jfr. § 18, stk. 2, 
inden nærmere angivne tidsfrister skal tage 
spørgsmålet om sådanne anlægs fortsatte 
benyttelse op til afgørelse. 

§ 20. Ministeren for forureningsbekæm- 
pelse kan fastsætte regler vedrørende amts- 
rådenes og kommunalbestyrelsernes be- 
handling af sager efter §§ 17-19 og §§ 21-33, 
herunder om, i hvilket omfang de interesse- 
rede grundejere og myndigheder ved afhol- 
delse af møder eller på anden måde skal ind- 
drages i forberedelse af projekter til spilde- 
vandsanlæg. Ministeren kan endvidere fast- 
sætte regler om, hvilke krav der kan stilles 
til spildevandets rensning, til spildevands- 
projekter og til kommunale planer for spilde- 
vandsanlæg, samt om, hvilke vilkår der kan 
knyttes til tilladelser efter § 18. 

§ 21. Kommunalbestyrelsen skal udar- 
bejde en samlet plan for udbygning af spilde- 
vandsanlæg i kommunen. Planen skal inde- 
holde oplysninger om eksisterende og plan- 
lagte kloakeringsområder og rensningsforan- 
staltninger. Planen skal tillige indeholde op- 
lysning om, hvilke anlæg der tænkes tilveje- 
bragt ved kommunal foranstaltning, og hvil- 
ke der tænkes tilvejebragt på foranstalt- 
ning af grundejerne i området, samt oplys- 
ning om, på hvilke tidspunkter projekterne 
til de forskellige anlæg forudsættes at være 
udarbejdet og anlæggene udført. 

Stk. 2. Planen skal til stadighed revideres 
i overensstemmelse med udviklingen i be- 
byggelses- og erhvervsstrukturen og andre 
ændrede forudsætninger. 

Stk. 3. Planen samt ændringer og tillæg 
til denne skal forelægges amtsrådet til god- 
kendelse. Amtsrådet kan pålægge kommu- 
nalbestyrelsen at udarbejde forslag til del- 
planer samt forslag til ændringer og tillæg 
til en godkendt plan.. 

Stk. 4. Ministeren for forureningsbekæm- 
pelse kan efter forhandling med de kommu- 
nale organisationer fastsætte nærmere regler 
for indholdet af kommunernes planer, her- 
under om fælleskommunale planer, samt om, 
på hvilket tidspunkt planerne første gang 
skal indsendes til amtsrådets godkendelse. 
Ministeren kan endvidere fastsætte over- 
gangsregler. 

§ 22. Tilladelser efter § 18 kan kun med- 
deles, hvis spildevandet opfylder retnings- 
linierne i en plan som nævnt i § 21. Amts- 
rådet eller kommunalbestyrelsen, jfr. § 18, 
stk. 2, skal ved tilladelsen påse, at de kvali- 
tetskrav, der gælder for recipienten, kan 
overholdes. 

Stk. 2. Indtil en godkendt plan foreligger, 
kan tilladelse til udledning af spildevand kun 
meddeles under forudsætning af, at amts- 
rådet forud for anlæggets udførelse har god- 
kendt et projekt for spildevandsanlægget. 
Ved meddelelse af tilladelse skal det påses, 
at hensynet til en forsvarlig og hensigts- 
mæssig byudvikling ikke taler imod projek- 
tets gennemførelse på det pågældende tids- 
punkt. 

§ 23. Hvis projektet til et anlæg, der efter 
en plan som nævnt i § 21 skal tilvejebringes 
af grundejerne, ikke kan forventes at fore- 
ligge inden det tidspunkt, der er anført i 
planen, skal kommunalbestyrelsen udarbej- 
de projektet og kan herefter påbyde grund- 
ejerne at udføre anlægget inden en vis frist. 

§ 24. Har en kommunalbestyrelse ikke 
inden det tidspunkt, der er fastsat i en plan 
som nævnt i § 21, udført eller foranlediget 
udført et anlæg, som er optaget i planen, 
kan amtsrådet pålægge kommunalbestyrel- 
sen at udføre anlægget eller at foranledige 
dette udført inden en fastsat frist. 

Stk. 2. Overskrider kommunalbestyrelsen 
96 Vedtagne lovforslag m. m. (undt. finans- og tillægsbev.lovforslag). 
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en frist fastsat efter stk. 1, kan amtsrådet 
foranledige anlægget udført på kommunens 
bekostning. 

§ 25. Hvis et bestående spildevandsanlæg 
ikke fungerer miljømæssigt forsvarligt, her- 
under ikke opfylder de krav, der er fastsat 
efter § 6 og § 20, kan amtsrådet eller kommu- 
nalbestyrelsen, jfr. § 18, stk. 2, påbyde, at 
der foretages den nødvendige forbedring el- 
ler fornyelse af anlægget. 

§ 26. Driften og vedligeholdelsen af et 
spildevandsanlæg påhviler den, der har ladet 
anlægget udføre, eller den, på hvis vegne an- 
lægget er udført, medmindre der i forbindel- 
se med tilladelsen eller senere træffes anden 
afgørelse. 

§ 27. Udgifterne ved udførelse og drift af 
spildevandsanlæg, herunder udgifterne til 
fælles ledninger, afskærende ledninger, rens- 
ningsanlæg, ejendomserhvervelser og rådig- 
hedsindskrænkninger, afholdes og fordeles 
efter regler, der fastsættes af kommunal- 
bestyrelsen, jfr. dog § 28. 

Stk. 2. Har anlægget almen offentlig inter- 
esse, skal kommunen ud over de udgifter, 
som pålægges kommunens egne ejendomme 
og offentlige arealer, yde tilskud til eller 
henstand med udgifterne ved anlæggets etab- 
lering eller drift. 

Stk. 3. Inden for områder, hvor arealer i 
henhold til bygge- og planlægningslovgiv- 
ningen kan udstykkes og bebygges, kan 
grundejerens bidrag opkræves fra det tids- 
punkt, hvor den pågældende plan eller del- 
plan er godkendt i medfør af § 21, stk. 3. 
Indtil en godkendt plan foreligger, kan 
grundejerens bidrag opkræves fra det tids- 
punkt, hvor det pågældende projekt er god- 
kendt i medfør af § 22, stk. 2. 

Stk. 4. Kommunalbestyrelsens afgørelser 
efter stk. 1-3 kan ikke indbringes for højere 
administrativ myndighed, bortset fra af- 
gørelser vedrørende fordeling af udgifterne 
ved etablering og drift af rensningsanlæg, 
der kan indbringes for ministeren for foru- 
reningsbekæmpelse. 

§ 28. Ministeren for forureningsbekæm- 
pelse kan fastsætte regler om udførelse, ved- 
ligeholdelse og drift af spildevandsanlæg 
samt om fordeling af udgifterne ved etable- 

ring og drift af rensningsanlæg. Ministeren 
kan endvidere udfærdige standardvedtæg- 
ter, -regulativer og lignende. 

§ 29. Ministeren for forureningsbekæm- 
pelse kan i særlige tilfælde yde tilskud til 
delvis dækning af anlægsudgifterne ved et 
spildevandsanlæg. 

Stk. 2. Ministeren kan endvidere yde til- 
skud til delvis dækning af udgifterne ved 
udvikling af projekter, der forventes at 
kunne få væsentlig betydning som led i be- 
kæmpelsen af forureningen af vandløb, søer 
eller havet. 

§ 30. Kommunalbestyrelsen kan kræve 
en udstykningssag udsat, indtil der efter 
kapitel 3 og 4 eller regler udstedt efter kapi- 
tel 2-4 er truffet afgørelse om spildevands- 
afledningen. 

§ 31. Når der er meddelt tilladelse efter 
§ 18, kan kommunalbestyrelsen i nødvendigt 
omfang træffe beslutning om ekspropriation. 
§ 43, stk. 3, § 44, § 45, stk. 1 og 2, og §§ 
47-49 i lov om offentlige veje finder tilsva- 
rende anvendelse. 

Stk. 2. I Københavns kommune finder 
§ 41 i Københavns byggelov tilsvarende an- 
vendelse. 

§ 32. Erstatningen i anledning af de i § 31 
omhandlede beslutninger fastsættes efter 
lovgivningens almindelige regler. § 45, stk. 3, 
1. pkt., § 51, stk. 2-6, samt §§ 63-64 i lov om 
offentlige veje finder tilsvarende anvendelse. 

Stk. 2. Såfremt mindelig overenskomst om 
erstatningens størrelse ikke er opnået inden 
8 uger efter de i § 31 omhandlede beslutnin- 
ger om ekspropriation, eller hvis disse er 
påklaget inden 4 uger efter den endelige 
afgørelse, påhviler det kommunalbestyrelsen 
at indbringe erstatningsspørgsmålet for land- 
væsenskommissionen til afgørelse. 

Stk. 3. I Københavns kommune finder §§ 
42-43 i Københavns byggelov tilsvarende 
anvendelse. 

§ 33. Med hensyn til kommunalbestyrel- 
sens fortrinsret i fast ejendom vedrørende 
forskudsvis afholdte udgifter i henhold til 
dette kapitel samt med hensyn til opkræv- 
ning af bidrag finder reglerne i vandløbs- 
lovens § 97 tilsvarende anvendelse, herunder 
tillige med hensyn til udpantning. 
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§ 34. Afgørelser, der i henhold til dette 
kapitel er henlagt til amtsrådet, træffes for 
hovedstadsområdets vedkommende af ho- 
vedstadsrådet. 

Kapitel 5. 

Særlig forurenende virksomheder m. v. 
§ 35. Virksomheder, anlæg eller indret- 

ninger, der er optaget i bilaget til loven, 
må ikke anlægges eller påbegyndes, før god- 
kendelse hertil. er meddelt. De nævnte 
virksomheder, anlæg eller indretninger må 
ikke udvides eller ændres bygningsmæssigt 
eller driftsmæssigt på en måde, som inde- 
bærer forøget forurening, før udvidelsen el- 
ler ændringen er godkendt. 

Stk. 2. Ministeren for forureningsbekæm- 
pelse kan foretage ændringer i bilaget. 

§ 36. Ministeren for forureningsbekæm- 
pelse kan fastsætte regler om, at bestående 
virksomheder, anlæg eller indretninger af de 
kategorier, der er optaget i bilaget, inden 
en nærmere angiven frist skal ansøge om 
godkendelse, uanset at de ikke udvides eller 
ændres. 

§ 37. Bestående virksomheder, anlæg el- 
ler indretninger af de kategorier, der er op- 
taget i bilaget, kan ansøge om godkendelse 
efter reglerne i dette kapitel. 

Stk. 2. Ministeren for forureningsbekæm- 
pelse kan begrænse adgangen til at søge god- 
kendelse efter stk. 1 til at gælde for bestemte 
virksomheder af de kategorier, der er opta- 
get i bilaget. 

§ 38. Ministeren for forureningsbekæm- 
pelse kan påbyde enkelte virksomheder, an- 
læg eller indretninger, uanset om sådanne 
er optaget i bilaget eller ej, inden en nærme- 
re angiven frist at ansøge om godkendelse 
som nævnt i §§ 35-36, såfremt der skønnes 
at være særligt behov for en nærmere under- 
søgelse vedrørende forureningsforholdene. 

§ 39. Afgørelse om godkendelse i henhold 
til §§ 35-38 træffes af kommunalbestyrelsen. 

Stk. 2. Ministeren for forureningsbekæm- 
pelse kan efter forhandling med de kommu- 
nale organisationer fastsætte regler om, at 
afgørelse om godkendelse for visse katego- 

rier af de virksomheder, anlæg eller indret- 
ninger, der er optaget i bilaget, træffes af 
amtsrådet eller af hovedstadsrådet. 

Stk. 3. Såfremt sagen drejer sig om en 
kommunalbestyrelses virksomheder, træffes 
afgørelse om godkendelse af amtsrådet, for 
en kommunalbestyrelses eller amtskommu- 
nes virksomheder inden for hovedstadsom- 
rådet dog af hovedstadsrådet. Såfremt sa- 
gen drejer sig om hovedstadsrådets virk- 
somheder eller en amtskommunes virksom- 
heder uden for hovedstadsområdet, træffes 
afgørelse om godkendelse af ministeren. 

§ 40. Ansøgning om godkendelse i hen- 
hold til §§ 35-38 skal være ledsaget af de nød- 
vendige planer, tegninger og beskrivelser til 
forståelse af projektet samt af en angivelse 
af arten og omfanget af den forventede eller 
aktuelle forurening. Det skal oplyses, hvilke 
foranstaltninger der vil blive foretaget til 
afhjælpning af denne forurening. 

Stk. 2. Ansøgning indsendes til kommu- 
nalbestyrelsen. 

§ 41. Godkendelse som nævnt i §§ 35-38 
skal indeholde angivelse af de omstændighe- 
der, der er lagt til grund ved godkendelsen, 
herunder placeringen af virksomheden, an- 
lægget eller indretningen på den faste ejen- 
dom, og de foranstaltninger, som virksomhe- 
den har oplyst at ville udføre til imødegåelse 
af forurening. 

Stk. 2. I godkendelsen skal anføres de 
fastsatte vilkår med hensyn til virksomhe- 
dens etablering og drift. 

Stk. 3. Godkendelsen kan tidsbegrænses. 

§ 42. Foreligger der ikke godkendelse 
som foreskrevet i §§ 35-36 og § 38, eller over- 
trædes vilkårene for en godkendelse som 
nævnt i §§ 35-38, kan den myndighed, der 
kunne have eller har meddelt godkendelse, 
nedlægge forbud mod fortsat drift og even- 
tuelt forlange virksomheden, anlægget eller 
indretningen fjernet. 

§ 43. Ministeren for forureningsbekæm- 
pelse kan fastsætte nærmere regler vedrø- 
rende godkendelsesordningen. 

§ 44. Medfører virksomheder, anlæg eller 
indretninger af de kategorier, der er optaget 
i bilaget til loven, forurening, som ikke skøn- 
nes at være uvæsentlig, kan kommunalbe- 
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styrelsen meddele påbud om foretagelse af 
afhjælpende foranstaltninger. 

Stk. 2. Kan forureningen ikke afhjælpes, 
eller overtrædes påbud i medfør af stk. 1, 
kan kommunalbestyrelsen nedlægge forbud 
imod fortsat drift og eventuelt forlange virk- 
somheden, anlægget eller indretningen fjer- 
net. 

Stk. 3. Medfører forureningen overhæn- 
gende, alvorlig fare for sundheden, kan for- 
bud umiddelbart nedlægges. 

Stk. 4. Hidrører forureningen fra en virk- 
somhed, anlæg eller indretning, som er god- 
kendt i henhold til §§ 35-38, kan påbud eller 
forbud efter stk. 1 og 2 kun meddeles, så- 
fremt virksomhedens, anlæggets eller ind- 
retningens forurening går væsentligt ud over 
det, som blev lagt til grund ved godkendel- 
sen. 

Stk. 5. Såfremt sagen drejer sig om en af 
den pågældende kommunalbestyrelse drevet 
virksomhed, anlæg eller indretning, udøves 
beføjelserne efter stk. 1-4 af amtsrådet, for 
en kommunalbestyrelse eller et amtsråd 
inden for hovedstadsområdet dog af hoved- 
stadsrådet. Såfremt sagen drejer sig om en 
virksomhed, anlæg eller indretning, der dri- 
ves af hovedstadsrådet eller en amtskom- 
mune uden for hovedstadsområdet, træffes 
afgørelse af ministeren for forureningsbe- 
kæmpelse. 

Kapitel 6. 

Miljøstyrelsen m.v. 
§ 45. Miljøstyrelsen rådgiver ministeren 

for forureningsbekæmpelse og andre myn- 
digheder i spørgsmål vedrørende miljøbe- 
skyttelsen. 

Stk. 2. Miljøstyrelsen afgiver indstilling til 
ministeren om fastsættelse af bestemmelser 
som hjemlet i §§ 4-9. Styrelsen skal holde sig 
orienteret om forureningsforholdene i lan- 
dets forskellige dele samt have opmærksom- 
heden henledt på fremkomsten af nye for- 
ureningskilder. Styrelsen skal holde sig ori- 
enteret om den til enhver tid værende fag- 
lige viden på området og om de overvejelser, 
som foregår i andre lande med henblik på 
bekæmpelsen af forureningen. 

Stk. 3. Ministeren kan henlægge sin ad- 
gang til at træffe afgørelser efter loven og 
andre love til miljøstyrelsen. Ministeren 
kan fastsætte regler om adgangen til klage 

over miljøstyrelsens afgørelser, herunder at 
styrelsen har den endelige administrative 
afgørelse i sådanne sager, jfr. dog § 76. 

Stk. 4. Ministeren kan bemyndige miljø- 
styrelsen til at udøve de beføjelser, der er 
hjemlet i §§ 4-9. 

§ 46. Ministeren for forureningsbekæm- 
pelse kan henlægge sin adgang til at træffe 
afgørelser i spørgsmål vedrørende miljø- 
beskyttelsen til hovedstadsrådet, amtsråde- 
ne og kommunalbestyrelserne. 

§ 47. Ministeren for forureningsbekæm- 
pelse kan i konkrete sager af mere vidtræk- 
kende betydning bestemme, at afgørelser i 
henhold til § 18, § 25 og §§ 35-38 samt § 44 
skal træffes af ministeren i stedet for af 
hovedstadsrådet, af amtsrådet eller af kom- 
munalbestyrelsen. 

Kapitel 7. 

Tilsyn og kontrol. 
§ 48. Kommunalbestyrelsen påser, med- 

mindre andre regler fastsættes af ministeren 
for forureningsbekæmpelse, at loven og de 
regler, der er fastsat med hjemmel i loven, 
overholdes. 

§ 49. Kommunalbestyrelsen påser, at be- 
slutninger om påbud eller forbud efterkom- 
mes, og at vilkår fastsat i forbindelse med 
godkendelser og tilladelser overholdes. 

Stk. 2. Er en beslutning om påbud eller 
forbud ikke efterkommet inden den derfor 
fastsatte frist, kan kommunalbestyrelsen la- 
de den pågældende foranstaltning udføre for 
den ansvarliges regning. 

§ 50. For så vidt angår de af kommunal- 
bestyrelserne drevne virksomheder, anlæg 
eller indretninger, føres det tilsyn, som er 
nævnt i §§ 48-49, af amtsrådet, for amts- 
kommunernes, Københavns kommunes og 
Frederiksberg kommunes virksomheder af 
ministeren for forureningsbekæmpelse. 

Stk. 2. For hovedstadsområdet kan mini- 
steren fastsætte nærmere regler om, i hvil- 
ket omfang opgaver efter dette kapitel skal 
udøves af hovedstadsrådet. Når hovedstads- 
rådet udøver sådanne opgaver, har det 
samme beføjelser, som i øvrigt er tillagt 
amtsrådet. 
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§ 51. Kommunalbestyrelsen, amtsrådet, 
miljøstyrelsen eller personer, der af disse 
myndigheder er bemyndiget til at foretage 
undersøgelser, samt vedkommende embeds- 
læge har adgang til offentlige og private 
ejendomme for at tilvejebringe oplysninger 
til brug for beslutninger i henhold til loven 
eller regler udfærdiget med hjemmel i loven. 

Stk. 2. Politiet yder bistand hertil efter 
regler, der fastsættes efter forhandling mel- 
lem ministeren for forureningsbekæmpelse 
og justitsministeren. 

Stk. 3. Legitimation skal forevises på for- 
langende. 

§ 52. Den, der er ansvarlig for forhold 
eller indretninger, som kan give anledning 
til forurening, skal efter anmodning af kom- 
munalbestyrelsen, amtsrådet eller miljøsty- 
relsen give alle oplysninger, herunder om 
økonomiske og regnskabsmæssige forhold, 
som har betydning for vurderingen af for- 
ureningen og for eventuelle afhjælpende for- 
anstaltninger. 

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen, amtsrådet 
eller miljøstyrelsen kan pålægge den pågæl- 
dende at afgive prøver af materialer m.v., 
som anvendes eller behandles af den pågæl- 
dende, samt af eventuelle affaldsstoffer. 

§ 53. Den, der er ansvarlig for forhold 
eller indretninger, som kan give anledning 
til forurening, skal underrette kommunal- 
bestyrelsen, såfremt driftsforstyrrelser eller 
uheld medfører væsentlig forurening eller 
indebærer fare herfor. 

§ 54. Kommunalbestyrelserne og amtsrå- 
dene skal efter anmodning give ministeren 
for forureningsbekæmpelse alle oplysninger, 
der er af betydning for bedømmelse af foru- 
reningsforholdene inden for de pågældende 
kommuners område. 

Stk. 2. Kommunalbestyrelserne skal efter 
anmodning give amtsrådet alle oplysninger, 
der er af betydning for bedømmelse af foru- 
reningsforholdene inden for kommunens 
område. 

§ 55. Amtsrådet fører overtilsyn med for- 
ureningstilstanden i vandløb, søer og de 
kystnære dele af søterritoriet. Amtsrådet 
skal i øvrigt være opmærksom på, om gæl- 
dende bestemmelser vedrørende miljøbe- 

skyttelsen overholdes, og skal, såfremt dette 
ikke er tilfældet, gøre vedkommende myn- 
dighed bekendt med forholdet. 

§ 56. Ministeren for forureningsbekæm- 
pelse fastsætter nærmere regler vedrørende 
udøvelsen af kommunalbestyrelsernes, amts- 
rådenes, hovedstadsrådets, jfr. § 50, stk. 2, 
og miljøstyrelsens kontrol- og tilsynsvirk- 
somhed, herunder om embedslægernes og 
fiskerikontrollens deltagelse i denne virk- 
somhed. 

§ 57. Ministeren for forureningsbekæm- 
pelse kan pålægge amtsrådene eller kommu- 
nalbestyrelserne at tage spørgsmål, herun- 
der konkrete sager, vedrørende miljøbeskyt- 
telsen op til behandling og beslutning. 

§ 58. Amtsrådet skal medvirke til koordi- 
nering afkommunalbestyrelsernes arbejde i 
henhold til loven og regler fastsat med 
hjemmel i loven inden for større områder, 
herunder større sammenhængende bebyggel- 
ser, langs vandløb, strande, vejanlæg og 
omkring flyvepladser samt ved organisering 
af fælles spildevandsanlæg, rensningsanlæg, 
forbrændingsanstalter, lossepladser m.v. 

Kapitel 8. 

Laboratorier. 
§ 59. I de planer for områdets dækning 

med laboratorieenheder, som amtsrådet eller 
hovedstadsrådet udarbejder i henhold til 
lov om levnedsmidler m. m., optages på 
grundlag af forslag fra kommunalbestyrel- 
serne bestemmelser om, i hvilket omfang 
disse laboratorieenheder skal varetage labo- 
ratorieopgaver vedrørende miljøspørgsmål 
til brug for kommunalbestyrelsernes, amts- 
rådenes og hovedstadsrådets administra- 
tion af opgaver i henhold til denne lov 
eller regler fastsat med hjemmel i denne lov. 

§ 60. Ministeren for forureningsbekæm- 
pelse kan meddele private laboratorier auto- 
risation til varetagelse af nærmere angivne 
laboratorieopgaver i henhold til denne lov. 

Stk. 2. Laboratorier, der er autoriseret, 
skal benytte de takster, metoder og arbejds- 
forskrifter, der fastsættes af ministeren. 

Stk. 3. Ministeren kan fastsætte nærmere 
regler for autorisationsordningen. 
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Kapitel 9. 

Kortlægning og planlægning. 
§ 61. Amtsrådet foretager på grundlag 

af oplæg fra kommunalbestyrelserne under- 
søgelser og vurderinger af forureningskilder- 
ne inden for amtskommunens område og den 
forurening, omgivelserne udsættes for, med 
henblik på udarbejdelse af samlede over- 
sigter til støtte for amtsrådet og for andre 
myndigheder i forbindelse med miljøbeskyt- 
telsen. I hovedstadsområdet varetages disse 
opgaver af hovedstadsrådet. 

Stk. 2. I oversigterne skal indgå forslag til 
den fremtidige placering af virksomhed m. v., 
hvortil der af hensyn til forebyggelse af for- 
urening må stilles særlige beliggenhedskrav. 
Forslagene skal baseres på hensynet til om- 
givelsernes sårbarhed over for forurening, 
hensynet til de enkelte områders fremtidige 
anvendelsesmuligheder og behovet for de på- 
gældende virksomheders placering inden for 
området. Oversigterne skal tillige rumme 
forslag om etablering eller udbygning af 
spildevandsanlæg, rensningsanlæg, forbræn- 
dingsanstalter, lossepladser og lignende ind- 
retninger til oplagring eller behandling af 
affaldsprodukter. 

§ 62. På grundlag af amtsrådenes og 
hovedstadsrådets oversigter udarbejder mi- 
nisteren for forureningsbekæmpelse samlede 
retningslinier, som skal lægges til grund ved 
behandlingen af sager efter kapitler 3, 4 
og 5, og som skal være vejledende for andre 
myndigheders fysiske planlægning. 

§ 63. Ministeren for forureningsbekæm- 
pelse kan bestemme, at flere amtsråd i fæl- 
lesskab, eller et eller flere amtsråd i fælles- 
skab med hovedstadsrådet, skal iværksætte 
undersøgelser, samt hvorledes udgifterne 
herved skal fordeles. 

§ 64. Ministeren for forureningsbekæm- 
pelse kan fastsætte regler om anmeldelse af 
virksomheder, der er optaget i bilaget til 
loven. 

Kapitel 10. 

Beslutninger i sager om miljøbeskyttelse. 
§ 65. Kommunalbestyrelsens, amtsrådets 

og hovedstadsrådets beslutninger meddeles 

skriftligt til den "eller de for de pågældende 
forhold ansvarlige. 

Stk. 2. Underretning om den trufne be- 
slutning meddeles samtidig skriftligt til 
vedkommende embedslæge samt andre in- 
teresserede myndigheder og privatpersoner, 
som må antages at have en individuel, væ- 
sentlig interesse i at få kundskab om beslut- 
ningen. Underretning til de nævnte privat- 
personer kan eventuelt finde sted ved offént- 
lig annoncering. 

§ 66. Kommunalbestyrelsens, amtsrådets 
og hovedstadsrådets beslutninger skal inde- 
holde oplysning om, til hvilken myndighed 
beslutningen kan påklages, og fristen herfor. 

§ 67. Omfatter beslutningen et påbud el- 
ler forbud, skal der i beslutningen være fast- 
sat en frist for afgørelsens efterkommelse. 

§ 68. Inden der træffes afgørelse om på- 
bud eller forbud, skal adressaten for disse 
beslutninger skriftligt underrettes om sagen 
og gøres bekendt med sin adgang til aktind- 
sigt og til at udtale sig efter loven om of- 
fentlighed i forvaltningen. 

Stk. 2. Underretning som nævnt i stk. 1 
kan undlades, hvis øjeblikkelig afgørelse er 
påkrævet, eller hvis underretning må anses 
for åbenbart unødvendig. 

§ 69. Afgørelser om meddelelse af bygge- 
tilladelse, godkendelse eller dispensation i 
medfør af byggelovgivningen kan udsættes, 
indtil der med hensyn til den til bygningen 
knyttede virksomhed, herunder spildevands- 
forholdene, er truffet afgørelse efter reglerne 
i denne lov. 

Kapitel 11. 

Klage. 
§ 70. KommunallJestyrelsens, amtsrådets 

og hovedstadsrådets afgørelser i henhold til 
denne lov eller i henhold til regler udfærdiget 
med hjemmel i loven kan påklages til miljø- 
styrelsen, jfr. dog § 27, stk. 4. 

Stk. 2. Ministeren for forureningsbekæm- 
pelse kan tillade, at afgørelser, der er truffet 
af miljøstyrelsen som klagemyndighed, og 
som ikke kan påklages til miljøankenævnet, 
jfr. § 76, kan påklages til ministeren, såfremt 
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afgørelsen er af principiel karakter eller er 
af større betydning for miljøbeskyttelsen. 

Stk. 3. Ministeren kan på eget initiativ 
tage en af en kommunalbestyrelse, et. amts- 
råd eller hovedstadsrådet truffet afgørelse 
op til nærmere undersøgelse og afgørelse og 
kan bestemme, at en afgørelse, som i øvrigt 
skulle have været truffet af miljøstyrelsen 
efter stk. 1, træffes af ham. Afgørelsen kan 
dog kun ændres til skade for adressaten, så- 
fremt afgørende hensyn til miljøbeskyttelsen 
taler herfor. 

§ 71. Klagefristen er 4 uger fra den dag, 
afgørelsen er meddelt den pågældende. 

Stk. 2. Klagemyndigheden kan indtil 6 
måneder efter afgørelsen se bort fra over- 
skridelse af klagefristen, når overskridelsen 
af særlige grunde er undskyldelig. 

§ 72. En klage har opsættende virkning 
for et påbud eller forbud, indtil klagemyn- 
dighedens afgørelse foreligger eller klage- 
myndigheden bestemmer andet. 

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan dog, 
når særlige grunde taler herfor, samtidig 
med påbudet eller forbudet bestemme, at 
dette skal efterkommes uanset klage. Selv 
om også denne beslutning påklages, skal på- 
budet eller forbudet efterkommes, indtil 
klagemyndigheden bestemmer andet. Det 
samme gælder for amtsrådets og hovedstads- 
rådets påbud eller forbud i henhold til §§ 
12-14, § 25, § 42 og § 44, stk. 5. 

Stk. 3. En godkendelse eller tilladelse må, 
hvis udnyttelsen indebærer bygge- eller an- 
lægsarbejder,' herunder udførelse af kloake- 
ring, sivebrønde m.v., ikke udnyttes, før 
klagefristen er udløbet og klage ikke forin- 
den er indgivet. Den myndighed, der har 
truffet afgørelsen, skal straks give den, 
hvem godkendelsen eller tilladelsen er med- 
delt, underretning om, at afgørelsen er på- 
klaget. 

§ 73. Klage indgives til den myndighed, 
der har truffet afgørelsen. Denne sender 
klagen til klagemyndigheden ledsaget af det 
materiale, der er indgået i sagens bedøm- 
melse. 

§ 74. Kommunalbestyrelsens, amtsrådets 
og hovedstadsrådets afgørelser kan påklages 
af: 

1) den, til hvem afgørelsen er rettet, 
2) vedkommende embedslæge og 
3) enhver, der må antages at have en indi- 

viduel, væsentlig interesse i sagens udfald. 
Stk. 2. Hovedstadsrådet, amtsrådet, fred- 

ningsplanudvalget eller byudviklingsudval- 
get kan påklage kommunalbestyrelsens afgø- 
relser. Kommunalbestyrelsen kan påklage 
amtsrådets afgørelser. Kommunalbestyrel- 
sen eller amtsrådet kan påklage hovedstads- 
rådets afgørelser. 

Stk. 3. Ministeren for forureningsbekæm- 
pelse kan fastsætte regler om eller bestemme, 
at afgørelser efter loven kan påklages af be- 
stemte myndigheder i andre lande. 

Kapitel 12. 

Miljøankenævnet. 
§ 75. Miljøankenævnet er klageinstans 

for administrative afgørelser i det omfang, 
det er fastsat i denne lov og i lovgivningen 
om miljøspørgsmãl i øvrigt. 

Stk. 2. Nævnet er i sin virksomhed uaf- 
hængigt af instruktioner om den enkelte 
sags behandling og afgørelse. 

§ 76. Til miljøankenævnet kan påklages 
afgørelser efter § 14, stk. 1, og kapitel 5 
truffet af miljøstyrelsen eller af ministeren 
for forureningsbekæmpelse i medfør af § 70, 
stk. 3. Det samme gælder afgørelser efter § 
18 og § 25, hvis disse vedrører en kommunes 
eller en erhvervsvirksomheds spildevands- 
anlæg. 

Stk. 2. Til miljøankenævnet kan endvi- 
dere påklages afgørelser truffet af ministe- 
ren som første instans efter § 15, jfr. § 14, 
stk. 1, eller efter § 39, stk. 3, § 44, stk. 5, og 
§ 47. Det samme gælder afgørelser truffet 
efter § 11, stk. 1 og 3, hvis disse vedrører 
udledning af spildevand på jorden fra en 
erhvervsvirksomhed, samt afgørelser truffet 
efter § 34, jfr. § 18 og § 25, hvis disse vedrø- 
rer en kommunes eller en erhvervsvirksom- 
heds spildevandsanlæg. 

Stk. 3. I regler, der udfærdiges efter denne 
lov, lov om begrænsning af svovlindhold 
m.v. i brændsel eller lov om bortskaffelse 
m.v. af olie- og kemikalieaffald, kan det 
bestemmes, at afgørelser truffet af ministe- 
ren eller miljøstyrelsen i henhold til de 
nævnte regler kan påklages til miljøanke- 
nævnet. 
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§ 77. Miljøankenævnet består af en for- 
mand, én eller flere stedfortrædere for denne 
og et antal beskikkede, sagkyndige medlem- 
mer. 

Stk. 2. Nævnets administration varetages 
af et sekretariat, der tillige bistår med be- 
handlingen af de sager, der indbringes for 
nævnet. Nævnet kan i øvrigt tilkalde sag- 
kyndige til at afgive vejledende udtalelser. 

Stk. 3. Ministeren for forureningsbekæm- 
pelse kan fastsætte nærmere regler for miljø- 
ankenævnets virksomhed, herunder regler 
om sagsbehandlingen og regler om afgifter 
for indbringelse af sager. 

§ 78. Miljøankenævnets formand skal 
opfylde de almindelige betingelser for at 
være landsdommer. Stedfortræderne for for- 
manden skal opfylde de almindelige betin- 
gelser for at være dommer. Formandens og 
stedfortrædernes ansættelsesområde er alene 
milj øankenævnet. 

Stk. 2. Antallet af beskikkede medlemmer 
fastsættes af ministeren for forureningsbe- 
kæmpelse. Medlemmerne beskikkes af mini- 
steren for 4 år ad gangen efter indstilling fra: 
1) Industrirådet samt fra Landbrugsrådet, 

De samvirkende danske Landboforenin- 
ger og De samvirkende danske Hus- 
mandsforeninger i forening. 

2) Miljøstyrelsen. 

§ 79. Afgørelsen i de enkelte sager træffes 
af formanden eller en stedfortræder samt 2 
eller 4 beskikkede medlemmer. De beskik- 
kede medlemmer udpeges af formanden med 
lige mange fra hver af de to grupper, der er 
nævnt i § 78, stk. 2. 

Stk. 2. Afgørelser i miljøankenævnet træf- 
fes ved stemmeflerhed. 

§ 80. Klage til miljøankenævnet kan ind- 
gives af: 
1) den, til hvem afgørelsen er rettet, 
2) enhver, der må antages at have en indi- 

viduel, væsentlig interesse i sagens ud- 
fald, og 

3) hovedstadsrådet, vedkommende amts- 
råd eller kommunalbestyrelse. 

Stk. 2. Ministeren for forureningsbekæm- 
pelse kan fastsætte regler om eller bestem- 
me, at afgørelser efter loven kan påklages 
til miljøankenævnet af bestemte myndig- 
heder i andre lande. 

§ 81. Ved klage til miljøankenævnet fin- 
der § 71, stk. 1, tilsvarende anvendelse. 

Stk. 2. En klage har opsættende virkning 
for et forbud eller påbud, medmindre næv- 
net bestemmer andet. 

§ 82. Miljøankenævnet kan foretage be- 
sigtigelser og tilvejebringe oplysninger i 
overensstemmelse med reglerne i §§ 51-52. 

Kapitel 13. 

Straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser m. v. 
§ 83. Medmindre højere straf er forskyldt 

efter den øvrige lovgivning, straffes med 
bøde, hæfte eller fængsel i indtil l  år den, der 
1) overtræder § 11, stk. 1, eller § 17, stk. 1, 
2) undlader at efterkomme forbud eller 

påbud efter § 12, § 13, stk. 1 og 4, § 14, 
stk. 1, § 25, § 42 eller § 44, 

3) tilsidesætter vilkår knyttet til en tilla- 
delse efter § 11, stk. 1, § 17, stk. 2, eller § 
18 eller til en godkendelse efter §§ 35-38, 

4) undlader at indhente godkendelse efter 
§§ 35-36 eller § 38, 

5) undlader at meddele oplysninger eller at 
afgive prøver efter § 52 eller at give un- 
derretning som nævnt i § 53. 

Stk. 2. I regler, der udstedes i medfør af 
§ 4, § 5, § 6, § 7, § 9, § 11, stk. 2, § 17, stk. 2, 
§ 19, stk. 2, § 20 og § 28, kan der fastsættes 
straf enten af bøde eller af bøde eller hæfte 
eller af bøde, hæfte eller fængsel i indtil I år. 

Stk. 3. For overtrædelse, der begås af ak- 
tieselskaber, andelsselskaber eller lignende, 
kan der pålægges selskabet som sådant bøde- 
ansvar. 

§ 84. Sagerne behandles som politisager. 
Retsmidlerne i retsplejelovens kapitler 68, 
69, 71 og 72 kan anvendes i samme omfang 
som i statsadvokatsager. 

§ 85. Myndigheder og personer, der ud- 
øver opgaver efter loven, er under ansvar 
efter borgerlig straffelovs § 152 og § 264b for- 
pligtet til over for alle uvedkommende at 
hemmeligholde, hvad de gennem deres ar- 
bejde bliver vidende om. 

§ 86. Spørgsmålet om, hvorvidt der skal 
svares erstatning for forurening af grund- 
vandet eller af vandløb, søer eller havet, af- 
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gøres af landvæsensretten, hvis parterne er 
enige herom. 

§ 87.1 sager efter denne lov om virksom- 
heder, anlæg eller indretninger, som helt el- 
ler delvis ejes eller drives af kommuner, 
amtskommuner eller hovedstadsrådet, kan 
ministeren for forureningsbekæmpelse be- 
stemme, at afgørelsen skal træffes af ham. 

§ 88. Tidspunktet for lovens ikrafttræden 
fastsættes af ministeren for forureningsbe- 
kæmpelse. 

§ 89. Følgende lovbestemmelser ophæves: 
1) Lov af 10. marts 1852 om visse for sund- 

heden skadelige næringsveje. 
2) Lov af 12. januar 1858 om tilvejebrin- 

gelse af sundhedsvedtægter. 
3) Lov af 28. marts 1868 angående foran- 

dringer i lov af 12. januar 1858 om til- 
vejebringelse af sundhedsvedtægter. 

4) § 68 i lov nr. 223 af 31. maj 1968 om kom- 
munernes styrelse, som ændret ved lov 
nr. 125 af 25. marts 1970. 

5) Lov af 30. november 1857 om afståelse 
af grunde til vandaflednings- eller kloak- 
anlæg. 

6) §§ 13 og 14 i lov af 14. december 1857 
indeholdende nogle forskrifter om gader, 
veje og vandløb i København. 

7) Lov nr. 123 af 28. april 1906 om nogle 
forandringer i og tillæg til de for Køben- 
havn i lovene af 30. november 1857 og 
14. december 1857 om vandløb givne be- 
stemmelser. 

Stk. 2. Ministeren for forureningsbekæm- 
pelse bemyndiges til at ophæve lov nr. 25 af 
30. januar 1923 om grænsevandløbene og 
§ 4, stk. 1, i lov nr. 195 af 26. maj 1965 om 
saltvandsfiskeri, som ændret ved § 13 i lov 
nr. 285 af 7. juni 1972. 

Stk. 3. Opgaver, der i henhold til anden 
lovgivning varetages af sundhedskommissio- 
nen, overtages af kommunalbestyrelsen, 
medmindre andet fastsættes. 

§ 90. I lov nr. 293 af 9. juni 1971 om be- 
holdere til øl og læskedrikke affattes § 2 
således: 
홢 § 2. Over for det af folketinget nedsatte 

miljøudvalg skal vedkommende minister re- 
degøre for mere betydende foranstaltninger, 
som påtænkes gennemført i medfør af § 1." 

§ 91. Sager efter §§ 12-15, der ved lovens 
ikrafttræden er under behandling ved en 
landvæsensret, færdigbehandles af landvæ- 
sensretten efter de hidtil gældende regler. 
Det samme gælder sådanne sager, der er af- 
gjort af en landvæsenskommission før lovens 
ikrafttræden, men som efter dette tidspunkt 
indankes rettidigt. 

Stk. 2. Sager, der i medfør af stk. 1,1. pkt., 
afgøres af en landvæsenskommission efter 
lovens ikrafttræden, kan i overensstemmelse 
med de hidtil gældende regler indankes for 
en overlandvæsenskommission. 

Stk. 3. Ministeren for forureningsbekæm- 
pelse kan bestemme, at behandlingen af en- 
kelte af de i stk. 1 og 2 nævnte sager eller 
grupper af sådanne skal overgå til ham, til 
hovedstadsrådet eller til vedkommende 
amtsråd. 

§ 92. Sager om forurening af vandløb, 
søer eller havet, herunder sager om godken- 
delse af projekter for spildevandsanlæg m. v., 
der ved lovens ikrafttræden er under be- 
handling ved en landvæsensret, færdigbe- 
handles af landvæsensretten. Det samme 
gælder sager, der er afgjort af en landvæsens- 
ret før lovens ikrafttræden, men som efter 
dette tidspunkt indankes rettidigt efter de 
hidtil gældende regler. 

Stk. 2. Sager, der i medfør af stk. 1, 1. 
pkt., afgøres af et landvæsensnævn eller 
en land,væsenskommission efter lovens ikraft- 
træden, kan i overensstemmelse med de hid- 
til gældende regler indankes for henholdsvis 
en landvæsenskommission og en overland- 
væsenskommission. 

Stk. 3. Ministeren for forureningsbekæm- 
pelse kan fastsætte regler om eller bestemme, 
at de i stk. 1 og 2 nævnte sager skal afgøres 
efter reglerne i denne lov i stedet for efter de 
hidtil gældende regler. 

Stk. 4. Ministeren kan endvidere fastsætte 
regler om eller bestemme, at behandlingen 
af enkelte af de i stk. 1 og 2 nævnte sager 
eller grupper af sådanne skal overgå til ham, 
til hovedstadsrådet eller til vedkommende 
amtsråd. 

§ 93. For sager i Københavns kommune af 
den i § 92 nævnte art, der ved lovens ikraft- 
træden er under behandling ved henholdsvis 
vandafledningskommissionen, overkommis- 
sionen og taksationsmyndigheden, finder 

97 Vedtagne lovforslag m. m. (undt. finans- og tillægsbev.lovforslag). 
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reglerne i § 92, stk. 1-3, tilsvarende anven- 
delse. 

Stk. 2. Ministeren for forureningsbekæm- 
pelse kan bestemme, at behandlingen af en- 
kelte af de i stk. 1 nævnte sager eller grupper 
af sådanne skal overgå til ham, til hoved- 
stadsrådet eller, for så vidt angår erstat- 
ningsspørgsmål, til taksationskommissionen 
nedsat i henhold til Københavns byggelov, 
jfr. § 32, stk. 3, 

§ 94. Afgørelser truffet efter de regler, 
som er nævnt i § 89, bevarer deres gyldighed, 
indtil der i medfør af loven eller regler ud- 
stedt med hjemmel i loven træffes ny afgø- 
relse. Overtrædelse af sådanne afgørelser 
straffes efter de hidtil gældende regler. 

§ 95. Loven gælder ikke for Færøerne og 
Grønland. 

§ 96. Loven optages til revision i folke- 
tingsåret 1977-78. 

Grete H æ k k e r u p .  

/ K. J. Mortensen. 
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Bilag. 

Lis te  o v e r  v i r k s o m h e d e r ,  a n l æ g  og i n d r e t n i n g e r ,  s o m  e r  o m f a t t e t  

a f  l o v e n s  k a p i t e l  5 .  

A. Fremstilling og forarbejdning af jern, stål 
og metaller. 

1. Jernværker, stålværker og stålvalse- 
værker. 

2. Jernstøberier, stålstøberier og metal- 
støberier. 

3. Anlæg og virksomheder for overflade- 
behandling af emner af jern, stål eller 
metal. 

4. Stålskibsværfter. 
5. Maskinfabrikker og -værksteder. 
6. Sænksmedj er, blikvarefabrikker og tråd- 

spinderier. 
7. Kedelsmedjer, beholder- og rørfabrik- 

ker. 
8. Elektrotekniske virksomheder, herun- 

der kabelfabrikker og akkumulatorfa- 
brikker.* 

B. Udvinding og forarbejdning af kalk, 
ler, sten, grus, kul og lignende, 

1. Minedrift. 
2. Cementfabrikker, kalk- og mørtelvær- 

ker samt teglværker. 
3. Glasværker og glas- og mineraluldsfa- 

brikker. 
4. Grusværker, stenknuserier, fabrikation 

af vejmaterialer og kalcinering af flint 
(jfr. C. 4.). 

5. Cementstøberier og betonblanderiér. 
6. Virksomheder til fabrikation af porce- 

læn, fajance og lervarer (herunder kao- 
linslemmerier). * 

C. Behandling af mineralolie, mineraloliepro- 
dukter, asfalt, naturgas og kul. 

1. Anlæg for raffinering af mineralolie. 
2. Anlæg for behandling og oparbejdning 

af naturgas. 
3. Gasværker og koksværker. 
4. Anlæg for tilberedning af asfalt og 

fremstilling af bituminøse vejmaterialer 
(jfr. B.4.). 

5. Tagpapfabrikker. 
6. Anlæg for oparbejdning eller destruk- 

tion af spildolie og andet affald af raf- 
finaderiprodukter. 

7. Lagre over 12 m3 af flydende gas. 
8. Formbrændselsfabrikker (herunder 

fremstilling af tørvestrøelse). 

D. Kemisk fabrikation. 
1. Anlæg for fremstilling og oplag af or- 

ganiske og uorganiske grundkemikalier. 
2. Petrokemisk industri. 
3. Kunstgødningsfabrikker og oplag af 

nitratholdige gødninger over 500 tons. 
4. Medicinalvarefabrikker. 
5. Anlæg for fremstilling af farve- og til- 

sætningsstoffer til bl. a. levnedsmiddel- 
industrien. 

6. Anlæg for fremstilling af pesticider. 
7. Sæbe-, vaskemiddel- og rengøringsmid- 

delfabrikker. 
8. Farve- og lakfabrikker. 
9. Fotografisk industri og fremkalderan- 

stalter. 
10. Anlæg for oparbejdning eller destruk- 

tion a,f affald af kemikalier og af opløse- 
og rensemidler samt for destruktion af 
affald i øvrigt fra kemisk industri. 

11. Virksomheder for aftapning og pakning 
af ovennævnte kemikalier, jfr. D.1.-10. 

12. Virksomheder for trykstøbning, pres- 
ning og extrudering af plastvarer.* 

13. Limfabrikker. 

E. Oparbejdning af vegetabilske råvarer. 
1. Cellulose-, papir- og papfabrikker. 
2. Træimprægneringsanstalter. 
3. Eotations-, offset- og bogtrykkerier.* 
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4. Papirvare- og kartonna,gefabrikker 
samt bogbinderier.* 

5. Savværker, anlæg for fremstilling af 
finér eller fiberplader samt møbelfa- 
brikker og maskinsnedkerier. 

6. Gummifabrikker. 
7. Textilblegerier og -farverier. 
8. Væverier, spinderier, trikotagefabrik- 

ker, konfektionsfabrikker og rebslage- 
rier.* 

9. Vaskerier og renserier. 
10. Anlæg for raffinering og anden behand- 

ling af vegetabilske olier. 
11. Anlæg for behandling og forarbejdning 

af korn og foderstoffer, herunder lucer- 
nemel og grøntpiller. 

12. Møllerier. 
13. Engrosbagerier (herunder brødfabrik- 

ker).* 
14. Bryggerier, maltfabrikker og mineral- 

vandsfabrikker. 
15. Spritfabrikker og gærfabrikker. 
16. Kartoffelmels- og stivelsesfabrikker. 
17. Kartoffelkogerier. 
18. Kartoffelproduktfabrikker. 
19. Sukkerfabrikker. 
20. Frugt- og grøntsagskonservesfabrikker. 
21. Anlæg til vask og rensning af grønt- 

sager. 
22. Eddike- og sennepsfabrikker.* 
23. Kaffebrænderier og kaffesurrogatfa- 

brikker. 
24. Løgristerier.* 

F. Oparbejdning af animalske råvarer. 
1. Slagterier af enhver art samt tarmren- 

serier. 
2. Kødfoderfabrikker (destruktionsanstal- 

ter) samt benmels-, blodmels-, fjermels- 
og limfabrikker. 

3. Garverier og pelsberederier samt oplag 
og behandling af svinebørster og krøl- 
hår. 

4. Talg- og fedtsmelterier samt anlæg for 
raffinering af animalske olier og fedt- 
stoffer. 

5. Kødkonservesfabrikker. 
6. Røgerier samt slagter- og viktualiebu- 

tikker med tilberedning af madvarer i 
større omfang (over 500 kg/dag).* 

7. Mejerier samt konsumis-, mælkekonser- 
ves- og tørmælksfabrikker. 

8. Margarinefabrikker. 

9. Fiskemels-, fiskeolie-, fiskefilet- og fiske- 
konservesfabrikker samt rejefabrikker. 

10. Anlæg for tørring og formaling af 
østers- og muslingeskaller. 

11. Foderstoffabrikker, herunder fremstil- 
ling af minkfoder. 

12. Lædervare- og skotøjsfabrikker.* 

Med hensyn til textilvirksomheder henvises 
til pkt. E. 7.-E. 9. 

G. Oplagring og behandling af affald i øvrigt. 
1. Lossepladser (herunder deponering af 

slam og slagger) samt bilkirkegårde og 
skrotpladser. 

2. Anlæg for behandling af fast affald, 
herunder animalsk gødning samt slam 
fra spildevandsrensning. 

H. Kraft- og varmeproduktion. 
1. Kraft- og varmeværker med en ydelse 

på mindst 25 MW. 

I. Anlæg for motorkøretøjer og andre 
transportmidler. 

1. Motorbaner og knallertbaner. 
2. Lufthavne og flyvepladser. 
3. Garageanlæg og hyrevognsholdepladser 

samt busholdepladser. 
4. Autovaskebaner, autoservice- og repa- 

rationsanlæg. 

J.  Dyrehold. 
1. Pelsdyrfarme, fjerkræfarme og svine- 

farme. 
2. Dyrehospitaler, -klinikker og -pensio- 

ner samt stalde for forsøgsdyr. 
3. Dambrug. 
4. Erhvervsmæssige hundehandler og 

-kenneler. 

K. Andre virksomheder. 
1. Skydebaner. 
2. Forlystelsesparker. 

For de med * mærkede virksomheder m. v. 
er indhentelse af godkendelse efter § 35 til 
nyanlæg af virksomheder ufornøden, såfremt 
virksomheden anlægges i overensstemmelse 
med godkendt byplanvedtægt. 


