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REF.:

Høring over udkast til lovforslag om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om
kemiske stoffer og produkter, lov om landinspektørvirksomhed, lov om sommerhuse og camping mv., lov om naturbeskyttelse og lov om jagt og vildtforvaltning
Ved e-mail af 25. juni 2009 har Miljøstyrelsen anmodet om Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte udkast.
Advokatrådet har følgende bemærkninger:
Lovforslaget skal implementere EU-lovgivning, og de foreslåede bestemmelser har i
vidt omfang karakter af bestemmelser, hvor ministeren bemyndiges til at fastsætte
nærmere regler, hvilket er helt sædvanligt på miljøområdet. I det omfang det allerede
ved implementeringen står klart, hvilke regler der er behov for bør det imidlertid
principielt og ud fra retssikkerhedsmæssige hensyn overvejes, at fastsætte bestemmelserne direkte i lovgivningen. Ud fra gennemgang af lovbemærkningerne forekommer det nogle steder ikke klart, hvorfor reguleringen udskydes til regulering via
bekendtgørelse frem for regulering direkte i loven.
Der kan eksempelvis henvises til lovforslagets § 3 (lov om landinspektørvirksomhed), nr. 6, hvor ministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om anmeldelse fra landinspektører fra andre EU-lande, men hvor det samtidig i lovbemærkningerne er en forholdsvis udførlig beskrivelse af, hvilke bestemmelser der forventes
fastsat. Umiddelbart kunne disse lige såvel være udmøntet direkte i loven, herunder
krav om oplysninger om ansvarsforsikring, tidligere erfaring mv.
I forslaget til ændring af lov om landinspektørvirksomhed (lovforslagets § 3) er der
et par steder ikke sammenhæng mellem selve lovforslaget og dettes bilag 1, hvor
forslaget sammenholdes med gældende ret:
-

Nr. 3 indeholder et forslag til nye bestemmelser i § 1, stk. 5 og 6, men tabellen i bilag 1 har kun medtaget forslaget til ny § 1, stk. 5.
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-

Nr. 6 indeholder et forslag til nye bestemmelser i § 4, stk. 2 – 4, men i tabellen i bilag 1 har forslaget til den nye § 4, stk. 4 en anden formulering. I de
specielle lovbemærkninger til nr. 6 er der tilsyneladende også taget udgangspunkt i formuleringen i tabellen/bilag 1, og således ikke lovforslagets formulering af den nye § 4, stk. 4.

Med venlig hilsen

Rasmus Møller Madsen
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