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Høringssvar over anbefalinger fra ekspertpanelet vedrørende en  

fremtidig struktur for miljø- og fødevarelovgivningen 

Dansk Erhverv har modtaget Miljø- og Fødevareministeriets høring over anbefalinger fra ekspert-

panelet vedrørende en fremtidig struktur for miljø- og fødevarelovgivningen. Dansk Erhverv har 

tidligere afgivet høringssvar i forbindelse med arbejdet med Miljø- og Fødevareministeriets så-

kaldte lovkompas, jf. Dansk Erhvervs bemærkninger til lovkompas II af 22. januar 2016. 

 

Dansk Erhverv har følgende bemærkninger til ekspertpanelets anbefalinger. 

 

Generelle bemærkninger 

Dansk Erhverv er tilfreds med, at Miljø- og Fødevareministeriet har igangsat et arbejde for at 

forny og nytænke lovgivningens strukturelle indretning indenfor ministeriets ressortområdet med 

udgangspunkt i et lovkompas, der skal skabe en enklere, klarere og mere sammenfattende lov-

struktur på Miljø- og Fødevareministeriets område.  

 

Det er en tiltrængt nyskabelse i centraladministrationen, at ministeriet aktivt forsøger at øge 

overskueligheden og brugervenligheden af lovgivningen og samtidigt lette myndighedernes egen 

administration af selv samme. Dansk Erhverv er tilfreds med, at ekspertpanelet med sine anbefa-

linger viderefører denne hensigt. 

 

Dansk Erhverv har dog også en vis bekymring for, hvorledes arbejdet reelt vil blive realiseret i 

praksis. Ekspertpanelet foreslår at reducere antallet af love fra 95 til mellem 38 og 43. Med det 

nuværende tempo i lovgivningsprocessen samt de specifikke loves kompleksitet vil en fuld imple-

mentering af samtlige anbefalinger tage op til 10 år, såfremt ministeriet i gennemsnit fremsætter 

to lovforslag hvert halve år.  

 

Desuden er det også vigtigt, at ministeriet kommer helt i mål med implementeringen, og at det 

omfattende arbejde ikke henlægges efter eksempelvis 3 år med kun en tredjedel gennemført.  
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Specifikke bemærkninger 

Dansk Erhverv bemærker, at ekspertpanelet nævner i sin indledning, at der i dag findes godt 100 

love og 1.400 bekendtgørelser på Miljø- og Fødevareministeriets område, ligesom en række EU-

forskrifter, internationale aftaler mv. også påvirker lovgivningen i Danmark.  

 

Dansk Erhverv ser derfor gerne en grundlæggende reform på Miljø- og Fødevareministeriets om-

råde, som ikke kun omfatter lovene, men også omfatter bekendtgørelser, der hvor det giver me-

ning.  

 

Da en betydelig del af lovgivningen på miljø- og fødevareområdet er fastsat på baggrund af EU-

ret, er det vigtigt, at en fremtidig lovstruktur i høj grad også tager højde for dette. En ensartet 

struktur vil kunne bidrage til en enklere implementering samt give virksomheder mv. et bedre 

overblik over forholdet til EU-reguleringen. 

 

Endeligt er det afgørende for særligt de forhold, der vedrører miljøregulering, at kommunerne 

inddrages i arbejdet. Mange virksomheder oplever en uensartet håndhævelse på tværs af kommu-

negrænser, og Dansk Erhverv ser derfor gerne, at arbejdet med en fremtidig struktur for miljø- og 

fødevarelovgivningen også bidrager til en mere ensartet fortolkning og håndhævelse i praksis. 

 

Dansk Erhverv står naturligvis til rådighed, såfremt Miljø- og Fødevareministeriet har spørgsmål 

til ovenstående bemærkninger. 

Med venlig hilsen 

Jeppe Rønnebæk Kongsbak 

Politisk konsulent 

 


