BILAG 3-1
Dato: 3. november 2015
Til: Hovedbestyrelsen på HB-mødet 12. november 2015
Skrevet af: Jens la Cour, 31 19 32 45, jlc@dn.dk

Regeringens lovprogram 2015/16
Følgende er et uddrag af regeringens lovprogram for folketingsåret 2015/16, der blev fremlagt
6. oktober 2015. For hvert lovforslag er anført DN handling. For Miljø- og fødevareministeren
er alle lovforslag fra programmet medtaget. For de øvrige ministerier er kun relevante lovforslag medtaget.
1.
2.
3.
4.
5.

Miljø- og fødevareministeren
Erhvervs- og vækstministeren
Energi-, forsynings- og klimaministeren
Skatteministeren
Transport- og bygningsministeren

Hvor det er nævnt at: ”Lovforslaget er en opfølgning på regeringsgrundlaget ”Sammen for
fremtiden” fra juni 2015, ligesom forslaget vil indgå i regeringens kommende udspil om vækst
og udvikling i hele Danmark” er det en del af den landbrugspakke (af regeringen selv kaldet 16
punktsplanen), der er bebudet fremlagt senere i november. Der er tre af disse.
Nummeringen er kun for at lette læsning af dokumentet og henviser ikke til noget andet. Datoen i parentes angiver forventet tidspunkt for lovforslaget (hhv. første og anden halvdel af
den pågældende måned, altså Nov II er anden halvdel af november).

1. MILJØ- OG FØDEVAREMINISTEREN
1.1. Ophævelse af lov om randzoner (Nov I) Formålet med lovforslaget er at skabe bedre
rammevilkår for landbrugserhvervet. Med lovforslaget bortfalder randzonelovens krav om, at
der ikke må sprøjtes, gødskes eller dyrkes på landbrugsjord langs vandløb og søer, beskyttet
eller udpeget i anden lovgivning. Landmændene vil dog fortsat kunne beholde randzonerne på
frivillig basis til opfyldelse af andre miljøkrav. Lovforslaget er en opfølgning på regeringsgrundlaget ”Sammen for fremtiden” fra juni 2015, ligesom forslaget vil indgå i regeringens kommende udspil om vækst og udvikling i hele Danmark.
DN handling:
DN har afgivet høringssvar i oktober. DN har tillige haft aktivitet for højne den faglige viden
hos politiske ordførere, og været aktiv i pressen for formidle konsekvenser af lovændringen.
1.2. Ændring af lov om dyrkning m.v. af genetisk modificerede afgrøder og lov om
miljø og genteknologi (Dyrkningsforbud, obligatorisk digital kommunikation m.v.) (Nov I)
Formålet med lovforslaget er bl.a. at bemyndige miljø- og fødevareministeren til at kunne fastsætte regler om nationale forbud mod eller begrænsning af dyrkning af genetisk modificerede
frø og andet planteformeringsmateriale, der er godkendt efter forordning nr. 1829/2003 om
genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer eller efter direktiv 2001/18 om udsætning i

miljøet af genetisk modificerede organismer. Lovforslaget fremsættes som led i gennemførelsen af direktiv nr. 2015/412 (Barroso-direktivet).
DN handling:
DN har afgivet høringssvar i oktober. DN har tillige haft aktivitet for højne den faglige viden
hos politiske ordførere.
1.3. Ændring af lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække (Differentierede kvælstofnormer) (Nov II) Formålet med lovforslaget er at muliggøre lempelser af de
reducerede gødningsnormer. Med lovforslaget skabes hjemmel til, at miljø- og fødevareministeren årligt kan fastsætte kvælstofnormer, som herefter udmøntes i en bekendtgørelse. Lovforslaget er en opfølgning på regeringsgrundlaget ”Sammen for fremtiden” fra juni 2015, ligesom forslaget vil indgå i regeringens kommende udspil om vækst og udvikling i hele Danmark.
DN handling:
DN har afgivet høringssvar i oktober. DN har tillige haft aktivitet for højne den faglige viden
hos politiske ordførere, og været aktiv i pressen for formidle konsekvenser af lovændringen.
1.4. Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVMtilladelse) (Dec I) Formålet med lovforslaget er at samle de eksisterende regler om miljøvurdering af planer og programmer og VVM-tilladelser i én lov med henblik på at give en mere overskuelig og sammenhængende fremstilling af miljøvurderingsreglerne både for bygherrerne og
de myndigheder, der skal administrere reglerne. Med lovforslaget implementeres samtidig de
seneste ændringer af VVM-direktivet fra 2014.
DN handling:
DN har afgivet høringssvar i oktober.
1.5. Ændring af lov om naturbeskyttelse (Lempelse af § 3-beskyttelsen) (Dec I)
Formålet med lovforslaget er at tilbagerulle det forbud mod at sprøjte og gødske på arealer
beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3, som blev vedtaget i februar 2015 under den daværende regering, men som endnu ikke er trådt i kraft. Lovforslaget er en opfølgning på regeringsgrundlaget ”Sammen for fremtiden” fra juni 2015, ligesom forslaget vil indgå i regeringens kommende udspil om vækst og udvikling i hele Danmark.
Ændring af dyreværnsloven (Strafskærpelse og ophævelse af krav om tilladelse til æglægningsbure) (Jan II) Formålet med lovforslaget er at skærpe straffene for uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling og mishandling af dyr. Det foreslås desuden at ophæve
kravet om tilladelse til at anvende æglægningsbure.
DN handling:
DN afventer at forslaget kommer i høring.
1.6. Ændring af lov om miljøbeskyttelse (Varetagelse af landskabelige hensyn og inddragelse af offentligheden ved virksomhed i et andet land) (Feb I) Formålet med lovforslaget er at
give miljø- og fødevareministeren bemyndigelse til at fastsætte regler til gennemførelse af EUkrav om varetagelse af hensyn til landskabet med hjemmel i miljøbeskyttelsesloven og om
inddragelse af offentligheden i forbindelse med virksomhed i et andet land, der kan få væsentlig indvirkning på miljøet i Danmark. Lovforslaget følger op på EU-kommissionens supplerende
åbningsskrivelse om gennemførelse af EU-direktivet om håndtering af affald fra udvindingsindustrien.
DN handling:
DN afventer at forslaget kommer i høring.
1.7. Ændring af lov om naturbeskyttelse (Regler om strandbeskyttelse) (Feb II) Formålet
med lovforslaget er at give borgere, kommuner, turismeerhvervet, institutioner og private
klubber og foreninger, der tilbyder friluftsaktiviteter ved kysten, friere rammer til udnyttelse,
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der indebærer en ændring af tilstanden på arealer, der er klitfredede eller er omfattet af
strandbeskyttelse. Lovforslaget er en opfølgning på regeringsgrundlaget ”Sammen for fremtiden” fra juni 2015, ligesom forslaget vil indgå i regeringens kommende udspil om vækst og
udvikling i hele Danmark.
DN handling:
DN afventer, at forslaget kommer i høring. Der er allerede aktiviteter i gang mhp. at give faktuelle input og påvirke ministeriet og for at højne den faglige viden hos politiske ordførere.

2. ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN
2.1. Ændring af lov om planlægning (Liberalisering af planloven) (Feb I) Formålet med lovforslaget er at liberalisere planloven med henblik på at give kommunerne mere frihed og at
styrke udviklingen uden for de største byer under fortsat hensyntagen til natur og miljø. Forslaget er en opfølgning på regeringsgrundlaget ”Sammen for fremtiden” fra juni 2015, ligesom
det vil indgå i regeringens kommende udspil om vækst og udvikling i hele Danmark.
DN handling:
DN afventer, at forslaget kommer i høring. Der er allerede aktiviteter i gang mhp. at give faktuelle input og påvirke ministeriet og for at højne den faglige viden hos politiske ordførere.
2.2. Lov om planlægning for havet (Feb II) Formålet med lovforslaget er at fastlægge
rammerne for udarbejdelsen af fysisk planlægning for aktiviteter, anlæg m.v. på havet. Lovforslaget fremsættes som led i gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
2014/89/EU om rammerne for maritim fysisk planlægning.
DN handling:
DN afventer, at forslaget kommer i høring. Der er allerede aktiviteter i gang mhp. at give faktuelle input og påvirke ministeriet og for at højne den faglige viden hos politiske ordførere.
2.3. Regional- og landdistriktspolitisk redegørelse
Erhvervs- og vækstministeren vil give Folketinget Regional- og landdistriktspolitisk redegørelse
(Apr II)
DN handling:
DN vil give faktuelle input og påvirke ministeriet og for at højne den faglige viden hos politiske
ordførere.

3. ENERGI-, FORSYNINGS- OG KLIMAMINISTEREN
3.1. Lov om pilotudbud af pristillæg for elektricitet fremstillet på solcelleanlæg (Dec
II) Lovforslaget giver energi-, forsynings- og klimaministeren hjemmel til at kunne afholde et
udbud af pristillæg for elektricitet fremstillet på solcelleanlæg. En del af støtten kan blive givet
til solcelleanlæg beliggende i andre EØS-lande. Pilotudbuddet er bl.a. en udmøntning af den
midlertidige løsning med Europa-Kommissionen om diskriminationsproblematikken vedrørende
det danske PSO-system.
DN handling:
DN afventer, at forslaget kommer i høring.
3.2. Ændring af lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, lov om
vandforsyning, lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. og forskellige andre
love (Opfølgning på politisk forlig om ny og forbedret regulering af den danske vand3

sektor) (Dec II) Lovforslaget har til formål at sikre, at vand- og spildevandsforsyningen drives
på en effektiv måde, der er gennemsigtig og giver lavest mulige og stabile priser for forbrugerne, og samtidig understøtter innovativ udvikling, demonstration og eksport af vandteknologiløsninger. Endvidere har lovforslaget til formål at medvirke til at sikre og udvikle en vand- og
spildevandsforsyning af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, som tager hensyn til forsyningssikkerhed, klima og natur. Lovforslaget udmønter forliget om en ny og forbedret regulering af den danske vandsektor mellem den daværende regering (Socialdemokraterne og Det
Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti fra april 2015.
DN handling:
DN afventer, at forslaget kommer i høring.
3.3. Ændring af lov om fremme af vedvarende energi og lov om pilotudbud af pristillæg for elektricitet fremstillet på solcelleanlæg (Pristillæg og afregningsvilkår for
kystnære havvindmølleparker etableret efter udbud, ændring af støtte til biogas
samt pristillæg og afregningsvilkår for solcelleanlæg etableret efter pilotudbud) (Mar
II) Lovforslaget indeholder forslag til regler om pristillæg og afregningsvilkår for de kystnære
havvindmølleparker, der er sendt i udbud i februar 2015. Lovforslaget indeholder endvidere
ændringer af støtteordningerne til biogas til transport, procesformål og anden anvendelse. Endelig indeholder forslaget pristillæg for de solcelleanlæg, som vinder pilotudbuddet af pristillæg
for elektricitet fremstillet på solcelleanlæg, der forventes iværksat i starten af 2016.
DN handling:
DN afventer, at forslaget kommer i høring.
3.4. Redegørelser
Energi-, forsynings- og klimaministeren vil give Folketinget Klimapolitisk redegørelse (Nov II)
og Energipolitisk redegørelse (Apr II).

4. SKATTEMINISTEREN
4.1. Ændring og senere ophævelse af lov om afgift af kvælstofoxider og om ændring
af forskellige andre love (Tilretning af bundfradraget i NOx-afgiften og senere ophævelse af Nox-afgiftsloven, indførelse af forbrugsregistrering for afgifterne af affaldsvarme og tilretning af visse andre miljø- og energiafgifter) (Nov II) Formålet med lovforslaget er at ophæve NOx-afgiften. Lovforslaget indeholder endvidere en udvidelse af reglerne for forbrugsregistrering, så det fremover er muligt for visse virksomheder at nettoafregne
afgifterne på affaldsvarme. Desuden indeholder lovforslaget en række tekniske justeringer af
miljø- og energiafgiftsloven, herunder en ændring af lov om afgift af kuldioxid (CO2) vedrørende godtgørelsesmulighederne for kvoteomfattede virksomheder, som forbruger affaldsvarme leveret fra en ekstern varmeproducent.
DN handling:
DN har afgivet høringssvar i fællesskab med Det Økologiske Råd, og WWF i oktober.
4.2. Ophævelse af reklameafgiftsloven (Nov II) Formålet med forslaget er at ophæve lov
om afgift af husstandsomdelte reklamer. Loven blev vedtaget i 2012 og statsstøttegodkendt af
Europa-Kommissionen i juli 2014. Statsstøttegodkendelsen betinges dog af en række lovændringer. Reklameafgiftsloven har på denne baggrund aldrig været sat i kraft.
DN handling:
DN har afgivet høringssvar i oktober.
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4.3. Ændring af ligningsloven (BoligJobordning i 2016 og 2017) (Nov II) Formålet med
lovforslaget er at indføre en omlægning af BoligJobordningen fra 2016, så den understøtter en
grøn omstilling, øget bæredygtighed og klimaindsatsen. Lovforslaget er en opfølgning på regeringsgrundlaget ”Sammen for fremtiden” og aftalen om BoligJobordningen 2015-17 mellem
regeringen (Venstre), Dansk Folkeparti, Alternativet, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti fra juni 2015.
DN handling:
DN har givet input til politiske ordførere.

5. TRANSPORT- OG BYGNINGSMINISTEREN
5.1 Ændring af lov om letbane på Ring 3 (Anlæg af letbane på Ring 3) (Dec II) Lovforslaget bemyndiger letbaneselskabet Ring 3 Letbane I/S til at anlægge letbanen på Ring 3, ligesom den endelige linjeføring for letbanen fastlægges i lovforslaget. Lovforslaget fastlægger
endvidere reguleringen af støj i anlægsfasen. Endelig foreslås det, at letbaneselskabet skifter
navn til Hovedstadens Letbane I/S.
DN handling:
DN afventer, at forslaget kommer i høring.
5.2 Ændring af lov om offentlige veje m.v., jernbaneloven m.fl. (Implementering af
VVM-direktivet i forhold til statslige vej- og jernbaneprojekter samt havneprojekter)
(Dec II) Lovforslaget implementerer VVM-direktivet i henholdsvis vejloven og jernbaneloven,
således at den retlige ramme for gennemførelse af en VVM-procedure for statslige vej- og
jernbaneprojekter reguleres i Transport- og Bygningsministeriets sektorlovgivning. Endvidere
bemyndiges transport- og bygningsministeren til at udstede nærmere regler om gennemførelse af en VVM-procedure for havneprojekter.
DN handling:
DN afventer, at forslaget kommer i høring.
5.3 Ændring af byggeloven (Fremme effektivt byggeri i vækst) (Dec II) Med lovforslaget indføres en certificeringsordning, der træder i stedet for kommunernes tekniske byggesagsbehandling. Der indføres et mindre fast gebyr for alle typer byggesager, udlejningsejendomme undtages fra kravet om byggeskadeforsikring, antallet af eftersynsrapporter ændres
fra tre til én, og brandreguleringen samles under byggeloven. Lovforslaget er en opfølgning på
aftalen om en vækstpakke mellem den daværende regering (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti) fra juni 2014, ligesom forslaget vil indgå i regeringens kommende udspil om vækst og udvikling i hele Danmark.
DN handling:
DN afventer, at forslaget kommer i høring.
5.4 Lov om ny bane til Aalborg Lufthavn (Jan II) Lovforslaget indebærer, at der etableres
en bane fra Lindholm station til en ny station ved Aalborg Lufthavn. Den nye station placeres
så tæt som muligt på lufthavnsterminalen, så skift mellem tog og fly kan ske med kortest mulige gangveje. Endvidere flyttes det eksisterende klargøringsanlæg ved Lindholm Station til en
placering i nærheden af lufthavnen. Lovforslaget er en opfølgning på aftalen om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen m.v. mellem den daværende regering (Socialdemokraterne,
Det Radikale Venstre og So- 41 cialistisk Folkeparti), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti fra marts 2013.
DN handling:
DN afventer, at forslaget kommer i høring.
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