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Høring af udkast til Vejledning til lov om miljøvurdering af 
planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), 2. del: 
konkrete projekter 
 

Hermed fremsendes høringsudkast til vejledning om miljøvurdering af konkretre 

projekter 

Frist for høringssvar er mandag den 3. december 2018. Høringssvar skal sendes 

til Miljø- og Fødevareministeriets departement på e-mailadressen 

mfvm@mfvm.dk med kopi til hinel@mfvm.dk og med angivelse af 

journalnummer 2018-9982 i emnefeltet/overskriften, samt navn på afsendende 

institution. 

De modtagne høringssvar fra ikke-statslige myndigheder og øvrige høringsparter 

vil blive offentliggjort på Høringsportalen. Ved angivelse af høringssvar 

samtykkes til offentliggørelse af høringssvar, herunder afsenders navn og 

mailadresse.  

Udkast til vejledning er sendt i høring hos de myndigheder og organisationer, der 

fremgår af vedlagte fortegnelse. 

Eventuelle spørgsmål til materialet kan rettes til Helle Ina Elmer på tlf. 9358 7994 

eller e-mail hinel@mfvm.dk  

Baggrund for vejledningen 

Den 16. maj 2017 fik Danmark en ny miljøvurderingslov. Loven samler reglerne 

for miljøvurdering af planer og programmer med reglerne om miljøvurdering af 

konkrete projekter (VVM) i én lov. Det har været et ønske fra såvel bygherrer, 

interessenter som myndigheder, at der udarbejdes én vejledning, og det vil også 

blive resultatet, men det har ikke været muligt at nå en høring over den samlede 

vejledning. Den del af vejledningen, som vedrører planer og programmer, har 

allerede været sendt i ekstern høring medio 2018. Derfor udsendes nu den del af 

vejledningen, som vedrører miljøvurdering af konkrete projekter. For at give en 

generel indføring i lovstoffet indeholder udkastet også det forord og den 

indledning, som vil indgå i den samlede vejledning. 

 



 

 

2 

Indholdet af vejledningen i hovedtræk 

Formålet med vejledningen er at lette bygherrer, og kommunale, regionale og 

statslige myndigheders arbejde med miljøvurderinger af konkrete projekter. Det er 

imidlertid ikke kun bygherrer og myndigheder, som indgår i 

miljøvurderingsprocessen af konkrete projekter – også interesseorganisationer, 

rådgivere og den brede offentlighed har brug for at kunne orientere sig i såvel 

proces som indhold, når myndighederne træffer beslutninger omkring 

miljøvurdering af konkrete projekter. 

Vejledningen om miljøvurdering af konkrete projekter er delt op i 4 dele: 

• Generelle bemærkninger om ændringerne, se afsnit 1 

• Processer, terminologi og begreber for miljøvurdering, se afsnit 2 og 3 

• Proces og indhold for miljøvurdering af konkrete projekter, se afsnit 7-14 

• Tilsyn, manglende miljøvurdering og straf, se afsnit 15 

• Klage og søgsmål, se afsnit 16 

Vejledningen bygger på lovens forarbejder, dansk nævns- og domspraksis, de 

relevante EU-direktiver, EU-Kommissionens vejledning til direktivet og EU-

Domstolens praksis. Vejledningen vil blive opdateret, efterhånden som retspraksis 

udvikler sig og der foretages eventuelle ændringer i lovgivningen. 

Den videre proces for den samlede vejledning 

Når den del af vejledningen, som sendes i høring i dag, er rettet til efter høringen, 

vil den samlede vejledning – dvs. del 1 og 2 blive udgivet som endelig. Det vil 

være Miljøstyrelsen, som udgiver den samlede vejledning. Derfor er det også 

Miljøstyrelsen, som står på udkastet til vejledningen. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Helle Ina Elmer 

+45 9358 7994 

hinel@mfvm.dk 

 


