
FAQ: Håndhævelse i forbindelse med ferskvandsdambrug.  
 
Reglerne i miljøbeskyttelseslovens kapitel 9 om tilsyn og 10 om administrative bestemmelser 
gælder ved tilsynsmyndighedernes håndhævelse af ferskvandsdambrug.   
 
Vejledning nr. 6/2005 fra Miljøstyrelsen om håndhævelse af miljøbeskyttelsesloven indeholder en 
uddybende vejledning til tilsynsmyndighedernes håndhævelsesindsats. Vejledningen uddyber bl.a. 
reglerne om administrativ håndhævelse, herunder eksempelvis hvornår myndigheden kan meddele 
henstilling, påbud eller indskærpelse, hvornår der skal iværksættes selvhjælpsforanstaltninger eller 
foretages politianmeldelser. 
 
Overtrædelse af frist fastsat af kommunen i medfør af § 20, stk. 2  
 
Et bestående dambrug med en verserende sag om en miljøgodkendelse i kommunen sender ikke en 
ny eller revideret ansøgning ind i tide, før fristens udløb, jf. 20, stk. 2 i 
ferskvandsdambrugsbekendtgørelsen.   
 
Kommunen har forskellige handlemuligheder i de situationer, hvor dambruget er omfattet af § 20, 
stk. 2, og hvor dambruget ikke har efterlevet fristen for at indsende fornyet eller opdateret 
ansøgning. Derved er der tale om, at dambruget drives i strid med gældende regler: dels ved en 
overtrædelse af § 20, stk. 2, og dels ved en overtrædelse af § 33 i miljøbeskyttelsesloven, idet 
virksomheden ikke må påbegyndes/drives uden miljøgodkendelse:  

 
1. Indskærpelse 
Kommunen meddeler en indskærpelse for overtrædelsen. Indskærpelsen skal ikke forvarsles. En 
indskærpelse bør af bevismæssige hensyn meddeles skriftligt og med en frist for efterkommelse. 
Fristen bør afvejes efter dels karakteren af de forureningsmæssige forhold og dels dambrugets 
tidsmæssige mulighed for at lovliggøre forholdene.  Indskærpelsen kan betragtes som en 
påmindelse om, at såfremt forholdene ikke lovliggøres ved at fyldestgørende ansøgning indsendes, 
vil næste skridt være en politianmeldelse. 

 
2. Politianmeldelse for ulovlig drift af dambrug uden den lovpligtige miljøgodkendelse 

Generelt kan det fremhæves, at etablering eller påbegyndelse af listevirksomhed uden tilladelse, jf. 
miljøbeskyttelseslovens § 33, betragtes som en alvorlig overtrædelse. Dette gælder efter 
omstændighederne også formelle overtrædelser. Baggrunden er, at virksomheder, der er omfattet af 
godkendelsespligten, netop er udvalgt på grund af deres potentielle risiko for forurening. Den 
manglende ansøgning om godkendelse forhindrer myndighederne i at tage stilling til aktiviteten, 
herunder om dambruget besidder den nødvendige ekspertise til at foretage den miljøfarlige 
behandling, samt til at føre det løbende tilsyn. 
 
Det skal videre generelt nævnes, at overvejelser om politianmeldelser kommer ind i billedet, når de 
administrative håndhævelsesskridt ikke har vist sig tilstrækkelig til at standse en ulovlighed, eller 
der er tale om en grov overtrædelse. Dog er det således i praksis, at den langt overvejende 
hovedregel er, at der først sker politianmeldelse, hvis de administrative håndhævelsesskridt har vist 
sig utilstrækkelige.  
 



Hvis dambruget ikke efterkommer eller forsøger at efterkomme en indskærpelse inden for den 
givne frist, bør tilsynsmyndigheden i alle tilfælde vurdere, om der er grundlag for en 
politianmeldelse. I almindelighed bør der indgives politianmeldelse ved fristoverskridelse, med 
mindre særlige forhold taler derimod.  
 
Bødeniveauet for overtrædelser af miljøbeskyttelseslovens § 33 bør i almindelighed i 
førstegangstilfælde være på minimum kr. 50.000, jf. lovbemærkninger til lov nr. 173 af 12. marts 
2008 om ændring af lov om miljøbeskyttelse og Rigsadvokatens meddelelse nr. 8/2008 om 
behandling af sager om overtrædelse af miljølovgivningen. 
 
Det skal bl.a. overvejes, om der skal anmodes om idømmelse af tvangsbøder og at der skal ske 
konfiskation af en opnået økonomisk fordel ved overtrædelsen. 
 
3. Forbud mod fortsat drift, skærpende omstændigheder 
I sager, hvor der foreligger skærpende omstændigheder, f.eks. manglende samarbejdsvilje mht. at 
indsende en opdateret, fyldestgørende ansøgning, og desuden væsentlig forurening fra dambruget, 
kan kommunen forbyde forsat drift af hele eller dele af dambruget, jf. miljøbeskyttelseslovens § 69, 
stk. 1, nr. 1 og bekendtgørelsens § 20, stk. 3. En sådan afgørelse kræver forvarsling, partshøring og 
kan påklages. 
 
Tilsynsmyndigheden bør altid ved anvendelse af et forbud være opmærksom på, at forbuddet skal 
stå i rimeligt forhold til den aktuelle forureningsrisiko. Der må således ikke kræves mere 
indgribende foranstaltninger end nødvendigt til sikring af det miljømæssige forsvarlige forhold 
(proportionalitetsprincippet). 

 
Der er tale om ulovlig dambrugsdrift, hvis miljøgodkendelsen ikke overholdes. I henhold til 
miljøbeskyttelseslovens § 68 skal tilsynsmyndigheden foranledige et ulovligt forhold lovliggjort, 
medmindre forholdet har underordnet betydning. Udgangspunktet er, at etablering eller 
påbegyndelse af listevirksomhed uden tilladelse, jf. miljøbeskyttelseslovens § 33, betragtes som en 
alvorlig overtrædelse. 
 
Det ulovlige forhold skal bringes til ophør, dvs. lovliggøres, og dette sker ved at meddele en 
indskærpelse. Klare overtrædelser, hvor der ikke foreligger retlig tvivl om, at den forurenende 
aktivitet kræver en miljøgodkendelse, bør føre til politianmeldelser. Se nærmere ovenfor i punkt 1 
og 2. 
 
Derudover skal overvejes, om der skal meddeles forbud mod forsat drift i medfør af 
miljøbeskyttelseslovens § 69, stk. 1, nr. 1 og bekendtgørelsens § 20, stk. 3. Se nærmere ovenfor i 
punkt 3.  

 
 
 


