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Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og forskellige andre love1)
(Implementering af servicedirektivet og anerkendelsesdirektivet på Miljøministeriets område)
VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:
§1
I lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 2006, som ændret bl.a. ved
§ 1 i lov nr. 507 af 17. juni 2008, § 1 i lov nr. 509 af 17. juni 2008 og senest ved § 1 i lov nr. 513 af 12.
juni 2009, foretages følgende ændringer:
1. I fodnote 1 til lovens titel ændres »(EU-Tidende 2006 nr. L 266, side 1) og« til: »(EU-Tidende 2006 nr.
L 266, side 1),«, og efter »(EU-Tidende 2008 nr. L 312, side 3)« indsættes: »og dele af Europa-Parlamen‐
tets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked (EUTidende 2006 nr. L 376, side 36)«.
2. § 7 a, stk. 2, affattes således:
»Stk. 2. Miljøministeren kan fastsætte nærmere regler om autorisationsordninger, der vedrører gennem‐
førelsen af egenkontrol, herunder om, hvilke opgaver der skal udføres af de autoriserede personer, og om
administration af autorisationsordninger. Ministeren kan ligeledes fastsætte nærmere regler om tildeling
samt tilbagekaldelse af autorisationer, herunder om, at tilbagekaldelse skal kunne forlanges indbragt for
domstolene, og om kontrol med det eftersyn, som de autoriserede personer udøver. Autorisation kan tilba‐
gekaldes, såfremt den autoriserede gør sig skyldig i grov eller oftere gentagen forsømmelighed. Afgørelse
om tilbagekaldelse af autorisation skal indeholde oplysninger om adgangen til at begære afgørelsen ind‐
bragt for domstolene og fristen herfor.«
3. Efter § 7 a indsættes:
»§ 7 b. Miljøministeren fastsætter, i det omfang det er nødvendigt for at opfylde Danmarks EU-retlige
forpligtelser, regler om tjenesteyderes forpligtelse til at give oplysninger til tjenestemodtagere.«
4. § 17, stk. 3, affattes således:
»Stk. 3. Miljøministeren fastsætter regler om rottebekæmpelse, herunder om kommunalbestyrelsens op‐
gaver efter stk. 1 og grundejernes forpligtelser efter stk. 2. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om,
at personer eller virksomheder, der udfører rottebekæmpelse, skal være autoriserede, herunder at autorisa‐
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tion kan nægtes og tilbagekaldes, såfremt den pågældende gør sig skyldig i grov eller oftere gentagen for‐
sømmelighed. Afgørelse om tilbagekaldelse skal indeholde oplysning om adgangen til at begære en tilba‐
gekaldelse indbragt for domstolene og om fristen herfor.«
5. Efter § 89 a indsættes:
»§ 89 b. Miljøministeren fastsætter regler om sagsbehandlingen, i det omfang det er nødvendigt for at
opfylde Danmarks EU-retlige forpligtelser.
§ 89 c. Den, der fører et register over tjenesteydere, der er tilgængeligt for danske miljømyndigheder,
skal stille dette til rådighed for myndigheder i andre EU/EØS-lande på samme vilkår.«
6. I § 110, stk. 1, nr. 1, ændres »og § 72 a« til: »§ 72 a eller § 89 c«.
§2
I lov om kemiske stoffer og produkter, jf. lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006, som ændret
ved § 4 i lov nr. 172 af 12. marts 2008, § 3 i lov nr. 173 af 12. marts 2008, § 25 i lov nr. 1336 af 19.
december 2008 og § 1 i lov nr. 97 af 10. februar 2009, foretages følgende ændringer:
1. Efter § 10 indsættes i kapitel 2:
»§ 10 a. Miljøministeren fastsætter, i det omfang det er nødvendigt for at opfylde Danmarks EU-retlige
forpligtelser, regler om tjenesteyderes forpligtelse til at give oplysninger til tjenestemodtagere.«
2. Efter § 51 b indsættes i kapitel 10:
»§ 51 c. Miljøministeren fastsætter regler om sagsbehandlingen, i det omfang det er nødvendigt for at
opfylde Danmarks EU-retlige forpligtelser.«
3. I § 59, stk. 4, indsættes efter »§ 10, stk. 4 og 5,«: »§ 10 a,«.
§3
I lov om landinspektørvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 84 af 10. februar 2006, foretages følgende
ændringer:
1. Som fodnote til lovens titel indsættes:
»1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, EU-Tidende
2005 nr. L 255, side 22, og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. de‐
cember 2006 om tjenesteydelser i det indre marked, EU-Tidende 2006 nr. L 376, side 36.«
2. I § 1, stk. 4, udgår »eller ved bestemmelser fastsat af miljøministeren«.
3. I § 1 indsættes efter stk. 4 som nye stykker:
»Stk. 5. Miljøministeren fastsætter regler om behandling af ansøgninger om beskikkelse som landin‐
spektør, herunder for personer, der har erhvervet deres erhvervsmæssige kvalifikationer i andre EU/EØSlande eller i lande, som EU har indgået aftale med om adgang til udøvelse af lovregulerede erhverv.
Stk. 6. Miljøministeren kan, i det omfang det er nødvendigt for at opfylde Danmarks EU-retlige forplig‐
telser, fastsætte regler om udveksling af oplysninger med myndigheder i andre EU/EØS-lande eller i lan‐
de, som EU har indgået aftale med om adgang til udøvelse af lovregulerede erhverv, om personer, der
søger om beskikkelse i Danmark, samt om personer, der er beskikket som landinspektør i Danmark og
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søger om tilladelse til at udøve denne virksomhed i andre EU/EØS-lande eller i lande, som EU har indgå‐
et aftale med om adgangen til udøvelse af lovregulerede erhverv.
Stk. 7. De oplysninger, som kan udveksles, skal være nødvendige for, at miljøministeren og myndighe‐
derne i de nævnte lande kan varetage deres opgave med henblik på at opfylde Europa-Parlamentets og
Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer. «
Stk. 5 bliver herefter stk. 8.«
4. § 1, stk. 5, 3. pkt., der bliver stk. 8, 3. pkt., ophæves.
5. I § 3, stk. 2, udgår »§ 10 a«.
6. § 4, stk. 1, affattes således:
»Matrikulære arbejder må kun udføres af praktiserende landinspektører og deres assistenter med landin‐
spektørbeskikkelse, jf. dog stk. 2.«
7. I § 4 indsættes efter stk. 1 som nye stykker:
»Stk. 2. Matrikulære arbejder må dog også udføres midlertidigt og lejlighedsvis af personer eller selska‐
ber, som er etableret i andre EU/EØS-lande eller i lande, som EU har indgået aftale med om udøvelse af
lovregulerede erhverv, og som er berettiget til at udføre tilsvarende arbejder dér. Afholdelse af skelforret‐
ninger i henhold til §§ 35-37 i lov om udstykning og anden registrering i matriklen kræver dog beskikkel‐
se efter § 1.
Stk. 3. Personer eller selskaber, der agter at udføre matrikulære arbejder i henhold til stk. 2, skal indgive
en skriftlig anmeldelse til miljøministeren, inden erhvervsudøvelsen påbegyndes første gang. Miljømini‐
steren fastsætter regler om anmeldelsen.
Stk. 4. Denne lovs bestemmelser finder anvendelse på personer og selskaber, der er omfattet af stk. 2, i
det omfang det fremgår af de enkelte bestemmelser.
Stk. 5. Miljøministeren kan, i det omfang det er nødvendigt for at opfylde Danmarks EU-retlige forplig‐
telser, fastsætte regler om udveksling af oplysninger med myndigheder i andre EU/EØS-lande eller i lan‐
de, som EU har indgået aftale med om udøvelse af lovregulerede erhverv, om personer, som agter midler‐
tidigt og lejlighedsvis at udføre matrikulære arbejder i Danmark i henhold til stk. 2, samt personer, som er
beskikket i Danmark, og som agter midlertidigt og lejlighedsvis at udføre matrikulære arbejder i andre
EU/EØS-lande eller i lande, som EU har indgået aftale med om udøvelse af lovregulerede erhverv.
Stk. 6. Oplysningerne udveksles i overensstemmelse med kravene i § 1, stk. 7.«
Stk. 2-5 bliver herefter stk. 7-10.
8. Efter § 4 d indsættes:
»§ 4 e. Miljøministeren fastsætter, i det omfang det er nødvendigt for at opfylde Danmarks EU-retlige
forpligtelser, regler om, hvilke oplysninger praktiserende landinspektører, landinspektørselskaber og per‐
soner og selskaber, der er omfattet af § 4, stk. 2, skal give til deres klienter om deres virksomhed.«
9. I § 5 indsættes som stk. 6:
»Stk. 6. Bestemmelserne i stk. 1-5 finder tilsvarende anvendelse på personer, der er omfattet af § 4,
stk. 2.«
10. I § 7, stk. 2, indsættes efter »landinspektørselskaber«: »samt på personer og selskaber, der er omfattet
af § 4, stk. 2«.
11. I § 8, stk. 1, indsættes efter »med beskikkelse«: »og på personer, der er omfattet af § 4, stk. 2«.
12. § 8, stk. 2, affattes således:
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»Stk. 2. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der
overtræder reglerne i § 3, stk. 2, § 4, stk. 1 eller 3, § 4 a, stk. 1, 3 eller 4, § 4 b, stk. 1 eller 2, § 4 c, stk. 1,
eller § 5, stk. 1, 2 eller 6.«
13. I § 8, stk. 3, ændres »og § 4 c, stk. 2,« til: »§ 4 c, stk. 2, samt § 4 e«.
14. I § 9 a, stk. 1, indsættes efter »landinspektørselskaber«: »samt for personer og selskaber, der er omfat‐
tet af § 4, stk. 2«.
15. I § 10, stk. 3, indsættes efter »landinspektørselskaber«: »samt på personer og selskaber, der udfører
matrikulære arbejder i henhold til § 4, stk. 2«.
16. I § 10 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:
»Stk. 4. I tilfælde som nævnt i stk. 2 kan Landinspektørnævnet frakende personer eller selskaber, der
udfører matrikulære arbejder i henhold til § 4, stk. 2, retten til at udføre sådanne arbejder i Danmark. Ret‐
ten kan frakendes på tid fra 1-5 år eller indtil videre.«
Stk. 4 bliver herefter stk. 5.
17. I § 10, stk. 4, der bliver stk. 5, ændres »stk. 1-3« til: »stk. 1-4.
18. § 10 a ophæves.
19. I § 11, stk. 1, ændres »§ 10, stk. 2, og § 10 a« til: »§ 10, stk. 2 eller 4,«.
20. I § 11, stk. 3, ændres »§ 10, stk. 2,« til: »§ 10, stk. 2 eller 4,«.
21. § 11, stk. 4, ophæves.
22. § 12 affattes således:
»§ 12. Landinspektørnævnet kan til enhver tid efter ansøgning ophæve en frakendelse i henhold til § 10,
stk. 2 eller 4. Er frakendelsen sket indtil videre, og afslår nævnet ansøgningen om ophævelse af frakendel‐
sen, kan den pågældende forlange afgørelsen prøvet ved domstolene. Det er en betingelse, at der er forlø‐
bet mindst 5 år siden frakendelsen og mindst 2 år siden, at generhvervelsen af beskikkelsen senest er næg‐
tet ved dom. Tilsvarende gælder ved frakendelse af retten til at udføre matrikulære arbejder i henhold til
§ 4, stk. 2. § 11, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse.«
23. I § 14 ændres »§ 4, stk. 3 og 5,« til: »§ 4, stk. 7 og 9,«.
§4
I lov om sommerhuse og campering m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 785 af 21. juni 2007, som ændret
ved § 3 i lov nr. 391 af 25. maj 2009, foretages følgende ændringer:
1. I § 2 indsættes som stk. 3:
»Stk. 3. Miljøministeren fastsætter sagsbehandlingsregler for meddelelse af tilladelse efter denne lov og
regler udstedt i medfør heraf samt regler om pligt for ejere og brugere omfattet af sådanne tilladelser til at
give oplysninger til tjenestemodtagere, i det omfang det er nødvendigt for at opfylde Danmarks EU-retli‐
ge forpligtelser.«
2. I § 10 a, stk. 2, indsættes efter »§ 2, stk. 2«: »og 3«.
3. § 10 b, stk. 2, affattes således:
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»Stk. 2. I forskrifter, som fastsættes i henhold til § 2, stk. 3, og § 3, kan der fastsættes straf af bøde for
overtrædelse af bestemmelserne i forskrifterne.«
§5
I lov om naturbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 933 af 24. september 2009, foretages følgende
ændring:
1. Efter § 30 indsættes:
»§ 30 a. Miljøministeren fastsætter, i det omfang det er nødvendigt for at opfylde Danmarks EU-retlige
forpligtelser, regler om tjenesteyderes forpligtelse til at give oplysninger til tjenestemodtagere.«
§6
I lov om jagt og vildtforvaltning, jf. lovbekendtgørelse nr. 930 af 24. september 2009, foretages
følgende ændring:
1. Efter § 52 a indsættes:
»§ 52 b. Miljøministeren fastsætter, i det omfang det er nødvendigt for at opfylde Danmarks EU-retlige
forpligtelser, regler om tjenesteyderes forpligtelse til at give oplysninger til tjenestemodtagere.«
§7
Loven træder i kraft den 28. december 2009.
Givet på Amalienborg, den 21. december 2009
Under Vor Kongelige Hånd og Segl
MARGRETHE R.
/ Troels Lund Poulsen
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1)

Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af
erhvervsmæssige kvalifikationer, EU-Tidende 2005 nr. L 255, side 22 og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december
2006 om tjenesteydelser i det indre marked, EU-Tidende 2006 nr. L 376, side 36.

6

