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Høring over udkast til nationalt program for reduktion af luftforurening og 
miljøvurdering 
 

Hermed sendes udkast til nationalt program for reduktion af luftforurening i offentlig høring og 

udkast til miljøvurdering af dette. 

 

Miljø- og Fødevareministeriet skal venligst anmode om at modtage eventuelle høringssvar senest 

m andag den 11. m arts 2019, kl. 12.00. 

 

Baggrund 

Danmark er af N ational Emissions Ceilings Directive (N EC-direktivet) 1. forpligtet til at reducere 

udledningen af fem luftforurenende stoffer i 2020 og 2030 i forhold til niveauet i 2005 og til hvert 

fjerde år at udarbejde et nationalt NEC-program. Programmet skal redegøre for hvilke tiltag, der 

forventes gennemført for at nå reduktionsmålene og skal indsendes til EU-Kommissionen senest den 

1 . april 2019. 

 

Miljø- og Fødevareministeriet har ikke foretaget en egentlig vurdering af, hvorvidt N EC-programmet 

falder ind under Lov  om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter og dermed 

skal miljøvurderes. Vedlagte miljøvurdering er derfor foretaget af hensyn til under alle 

omstændigheder at sikre en vurdering af programmets indvirkning på miljøet samt af hensy n til  

offentlighedens deltagelse. 

 

Høringssvar 

Udkast til N EC-program og miljøvurdering er sendt i høring hos de parter, der fremgår af vedlagte 

høringsliste og er samtidigt offentliggjort på høringsportalen – www.hoeringsportalen.dk 

 

Eventuelle spørgsmål til udkast til programmet og miljøvurdering kan rettes til Heidi Ravnborg, 

heira@mfvm.dk 

 

Høringssvar bedes sendt til mfvm@mfvm.dk med Cc. til heira@mfvm.dk senest m andag d. 11. 

m arts 2019 kl. 12.00. I høringssvar bedes angivet journalnummer 2019- 1203 i emnefeltet. 

 

                                                                 
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2284 af 14. december 2016 om nedbringelse af nationale 

emissioner af visse luftforurenende stoffer, om ændring af direktiv 2003/35/EF og om ophævelse af direktiv 

2001/81/EF 

Til alle høringsparter 

http://www.hoeringsportalen.dk/
mailto:mfvm@mfvm.dk
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Ikke-ministerielle høringsparters svar v il blive offentliggjort på høringsportalen efter endt høring.  Ved 

afgivelse af høringssvar gives der samtykke til offentliggørelse, herunder afsenders navn og 

mailadresse. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Heidi Ravnborg 


