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Høringsbrev over ændring af miljøvurderingsbekendtgørelsen
Miljø- og Fødevareministeriet sender hermed udkast til ændring af bekendtgørelse
om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. for planer,
programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og
programmer og af konkrete projekter (VVM) i høring med henblik på
høringsparternes afgivelse af eventuelle bemærkninger.
Baggrund for ændringerne i bekendtgørelsen
De foreslåede ændringer foretages med henblik på at gennemføre VVM-direktivet i
lyset af EU-Kommissionens åbningsskrivelse nr. 2019/2221 af 10. oktober 2019
vedrørende den danske implementering af VVM direktivet.
De foreslåede ændringer sker endvidere i overensstemmelse med L 56 Forslag om
ændring af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter
(VVM) og ændring af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.
(Implementering af VVM direktivet og ændring af myndighedskompetencen for
havbrug) fremsat i Folketinget den 8. oktober 2020. Hertil kommer enkelte andre
ændringer.
Ændringer, som har baggrund i Kommissionens åbningsskrivelse:
- § 9: Bestemmelsen fastsætter kriterier for helt eller delvist at fritage
projekter fra miljølovens bestemmelser om miljøvurdering.
- § 12, stk. 1 og 2, og § 13, stk. 1: Bestemmelserne fastsætter, at
offentliggørelse af oplysninger efter lovens § 32 og 35 skal foretages på
myndighedernes egne hjemmesider.
- § 12, stk. 2: Bestemmelsen fastsætter, at statslige myndigheders høringer
over planer og programmer skal offentliggøres på Høringsportalen.
- § 12, stk. 4, og § 13, stk. 3: Bestemmelserne præciserer, at offentliggørelse
af oplysninger og høringer m.v. også kan ske ved brug af egnede midler,
såsom opslag.
- § 15: Bestemmelsen fastsætter kriterier for, hvordan der foretages en
adskillelse af opgaver og beføjelser ved screening og miljøvurdering af
planer, programmer og projekter.
Af andre ændringer kan bl.a. nævnes:
- § 3, stk. 1, nr. 5: Bestemmelsen fastsætter, at opgaver og beføjelser for
projekter om vindmøller på 150 meter totalhøjde eller derover overgår til
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kommunerne. Bestemmelsen har baggrund i ændringen af
Erhvervsministeriets bekendtgørelse om planlægning for og tilladelse til
opstilling af vindmøller, hvorefter kommunerne har mulighed for at
planlægge for vindmøller større end 150 m.
§ 3, skt. 4: Bestemmelsen ændres, således at den gældende formulering
om, at Miljøstyrelsen varetager kommunalbestyrelsens og regionsrådets
opgaver og beføjelser for hele projektet, uanset om styrelsen i henhold til
anden lovgivning kun skal varetage opgaverne og beføjelserne for dele af
projektet, ikke gælder ved screening af ændringer i projekter.
§ 3, stk. 5: Bestemmelsen fastsætter, at Kystdirektoratet fremover vil
varetage kommunalbestyrelsens opgaver og beføjelser efter loven for
projekter omfattet af loven, hvor Kystdirektoratet er kompetent
myndighed efter § 3, stk. 5, i lov om kystbeskyttelse m.v. Ændringen
indebærer, at myndighedskompetencen til at foretage miljøvurderinger af
statslig kystbeskyttelse for vand- og landdel samles hos én statslig
myndighed.
§ 5, stk. 2: Bestemmelsen fastsætter, at bygherrens oplysninger efter
lovens § 20 og § 24, stk. 1, skal indsendes digitalt til VVM-myndigheden,
medmindre andet aftales mellem bygherren og VVM-myndigheden.
§ 14: Bestemmelsen fastsætter, at formidling af oplysninger og fornødne
høringer over oplysninger, som Miljøstyrelsen modtager fra en anden stat,
jf. lovens § 38, stk. 7, skal offentliggøres på Miljøstyrelsens hjemmeside.
Herudover kan Miljøstyrelsen i relevant omfang foretage offentliggørelse
ved brug af egnede midler, såsom opslag inden for en vis radius af det
berørte område for den pågældende plan, det pågældende program eller
det pågældende projekt eller ved opslag i lokale medier.

Ændringerne fremgår med rettelsesmarkeringer i udkastet til ændringen af
bekendtgørelsen.
Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 1. januar 2021.
Afgivelse af høringssvar
Udkastet til bekendtgørelse er i offentlig høring via Høringsportalen,
www.hoeringsportalen.dk Derudover er udkastet sendt til de organisationer,
myndigheder m.v., der er anført på vedlagte høringsliste.
Høringssvar bedes sendt senest den 26. november 2020 kl. 12.00 pr. e-mail
til mfvm@mfvm.dk med angivelse af j.nr. 2020-13327 i emnefeltet.
Eventuelle spørgsmål til høringen kan rettes til mfvm@mfvm.dk med angivelse af
j.nr. j.nr. 2020-13327 i emnefeltet.
Miljø- og Fødevareministeriet gør opmærksom på, at høringssvar offentliggøres på
Høringsportalen, hvilket indebærer, at en afgivelse af høringssvar samtidig
opfattes som et samtykke til offentliggørelse, herunder af navn og mailadresse.1
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Bemærk at der i forbindelse med behandlingen af de modtagne høringssvar kan være
behov for at videresende disse til anden myndighed. I det omfang, der i høringssvarene
indgår personoplysninger, vil disse således kunne blive videresendt til anden myndighed
med henblik på at få denne myndighed til at forholde sig til indholdet. Personoplysninger
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Administrative og erhvervsøkonomiske konsekvenser
Et foreløbigt udkast til bekendtgørelse har været sendt i præhøring i
Erhvervsstyrelsens Område for Bedre Regulering (OBR) med henblik på en
foreløbig vurdering af de administrative konsekvenser. Erhvervsstyrelsen har
vurderet, at ændringerne ikke medfører administrative konsekvenser for
erhvervslivet.
Miljø- og Fødevareministeriet har vurderet, at principperne for agil erhvervsrettet
regulering ikke er relevante for de konkrete ændringer i bekendtgørelsesudkastet,
da ændringerne ikke vurderes at påvirke virksomhedernes muligheder for at teste,
udvikle og anvende digitale teknologier og forretningsmodeller.

Med venlig hilsen
Signe Mikkelsen Svane
simsv@mfvm.dk

vil også kunne indgå i det høringsnotat, som ministeriet udarbejder på baggrund af
høringen, og som offentliggøres efter høringen på Høringsportalen.
Behandlingen af høringssvarene forventes afsluttet senest den 1. januar 2021, hvorefter de
journaliseres og overføres til Statens Arkiver efter 5 år.
Den, der indsender personoplysninger, har ret til at gøre indsigelse, berigtige, slette, få
indsigt i og begrænse behandlingen og kan trække samtykke til behandling tilbage. I så fald
er det ikke sikkert, at høringssvaret kan indgå i høringsnotatet. Miljø- og
Fødevareministeriets Data Protection Officer (DPO) er Victor Christopher Olsen (tlf. 21 64
01 39, e-mail vicco@mfvm.dk). Spørgsmål til rettigheder m.v. kan rettes til DPO’en. Det er
muligt at klage til Datatilsynet over Miljø- og Fødevareministeriets behandling af
personoplysninger.
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