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Til adressaterne på vedlagte høringsliste   

   

  

 

Høring af udkast til 5. rapport om implementering af 

Århuskonventionen 
  
Danmark skal afgive sin 5. rapport om implementering af Århuskonventionen, der 
vedrører adgang til oplysninger, offentlig deltagelse i beslutningsprocesser samt 
adgang til klage og domstolsafgørelser på miljøområdet. 
Implementeringsrapporterne bliver udarbejdet hvert 3. år. Danmark afgav således 
sin 4. rapport i 2014. 
  
Den 5. rapport skal baseres på den 4. rapport og opdateres med ny information 
(herved forstås bl.a. ændringer i regelgrundlaget siden sidste rapport og ny praksis 
om fortolkning af regelgrundlaget), så rapporten fortsat giver tilstrækkelig 
information om status for implementeringen i Danmark. 
 
Ny information skal indarbejdes i den eksisterende danske rapport med synlige 
rettelser. Struktur og sproglige ændringer er ikke markeret med synlige rettelser, 
fordi der ikke er tale om ny information. 
 
Det er fra FNs side anbefalet, at rapporten ikke overstiger 13.000 ord. Den danske 
rapport er væsentlig længere, og der er derfor lavet en kortere engelsk version, der 
udgør den officielle rapport. Den engelske rapport vil blive ændret i det omfang, 
der foretages ændringer i de dele af den danske udgave, der er medtaget i den 
engelske version.  
 
Høringsparterne anmodes om at angive, hvis der er særlige informationer, som 
ikke er medtaget i udkastet, og som ønskes medtaget i den endelige version. 
 
Udkast til 5. rapport i en dansk og en forkortet engelsk udgave er vedlagt. 
 
I overensstemmelse med FNs retningslinjer har Miljøstyrelsen med skrivelse 
dateret 13. juli 2016 foretaget en præhøring af den 4. rapport med det formål at 
anmode offentligheden om forslag til emner, som i særlig grad ønskes behandlet i 
den 5. rapport. Præhøringsnotat er vedlagt. 
 

Miljøstyrelsen og andre relevante myndigheder har foretaget en foreløbig 

opdatering af de i rapporten angivne informationer (markeret med synlige 

rettelser). Disse myndigheder er velkomne til at supplere rapportudkastet 

yderligere. 
 
 
Til inspiration, kan der henvises til den af FN udarbejdede vejledende retningslinje 
for afrapportering fra 2007. Der er i bilaget hertil en liste over emner (se side 8-11 i 
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vedlagte retningslinjer), der kan uddybes i forbindelse med forberedelse af de 
nationale rapporter. Listen, der ikke er udtømmende, består af spørgsmål til de 
enkelte artikler, som man kan vælge at besvare i rapporten, hvis man finder, at der 
er behov herfor. Vejledningen er på engelsk. 
 
Beslutning om krav til afrapportering er vedhæftet til orientering. Dokumentet er 
på engelsk. 
 
Høringsparterne anmodes om at sende bemærkninger til rapportudkastet (dansk 
og engelsk udgave) til anlja@mst.dk senest den 3. april 2017. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Anne Jarulf  
anlja@mst.dk  
 
Bilag  
Udkast til 5. rapport på dansk med synlige ændringer 
Udkast til 5. rapport på engelsk med synlige ændringer 
Beslutning om krav til afrapportering inkl. Format (EN) 
Vejledning om afrapportering fra 2007 (EN) 
Liste med høringsparter 
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