FAQ: Hvornår bortfalder en meddelt fodertilladelse eller miljøgodkendelse til et
ferskvandsdambrug pga. kontinuitetsbrud?
Den 1.april 2008 trådte miljøbeskyttelseslovens § 78 a, stk. 1, i kraft om kontinuitetsbrud for
”tilladelser, godkendelser eller dispensationer, der er udstedt i medfør af miljøbeskyttelsesloven”.
Reglen i miljøbeskyttelseslovens § 78 a, stk. 1, finder anvendelse på eksempelvis fodertilladelser til
og miljøgodkendelser af ferskvandsdambrug.
Kontinuitetsbrud, jf. § 78 a, stk. 1 indtræder ex officio, altså uden at kommunen træffer en
myndighedsafgørelse, og regler om partshøring og klagevejledning finder derfor heller ikke
anvendelse.
Reglen om kontinuitetsbrud gælder kun for fuldstændigt ophør af virksomhed i 3 på hinanden
følgende år. Reglen omfatter således ikke neddrosling af produktionen.
Konsekvensen af et kontinuitetsbrud er, at dambrugeren skal indsende en ny ansøgning, som skal
opfylde kravene i den ny ferskvandsdambrugsbekendtgørelse,(se også orienteringsbrev fra marts
2012 til kommunerne om miljøgodkendelse af ferskvandsdambrug i relation til vandplanerne), samt
øvrig lovgivning på området Hvis lovgivningens krav ikke kan opfyldes, skal kommunen meddele
afslag på ansøgningen om en miljøgodkendelse.
Hvis eksempelvis et ferskvandsdambrug har været ude af drift i 2 år og 11 måneder, og derefter
genoptager sin produktion, er der ikke indtruffet kontinuitetsbrud, og dambrugets fodertilladelse
og/eller miljøgodkendelse givet før produktionsstoppet er gældende.
FAQ: Hvornår indtræder kontinuitetsbrud for VVM-screening eller VVM-tilladelsen til et
ferskvandsdambrug?
Ifølge planlovens § 56, stk. 2 vil VVM-tilladelser bortfalde som følge af kontinuitetsbrud efter en
periode på 3 år. Der kan også ske delvist bortfald af tilladelsen, hvis VVM-tilladelsen kun har været
delvist udnyttet i en periode på mindst 3 år.
Tilsvarende gælder for screeningsafgørelser (afgørelser om ikke VVM-pligt), ud fra principperne i
planlovens § 56, stk. 2. Dog kan perioden for, hvornår der sker bortfald afhænge af en konkret
vurdering i hvert enkelt tilfælde, men udgangspunktet er 3 år.
FAQ: Kan der ske kontinuitetsbrud for vandindvindingstilladelser?
Der kan ikke ske automatisk bortfald af en vandindvindingstilladelse, der er meddelt efter
vandforsyningslovens § 20. Derimod kan kommunalbestyrelsen tilbagekalde en tilladelse, der ikke
har været udnyttet i 5 sammenhængende år, jf. vandforsyningslovens § 35.

