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Notat om erhvervsøkonomiske konsekvenser ved nyudstedelse 
af bekendtgørelse nr. 1419 af 3. december 2015 
 

Indledning 

I dette notat beskrives de erhvervsøkonomiske konsekvenser (EØK) ved 

nyudstedelsen af bekendtgørelse nr. 1419 af 3. december 2015 om VVM, 

konsekvensvurdering vedrørende internationale naturbeskyttelsesområder og 

beskyttelse af visse arter ved efterforskning og indvinding af kulbrinter, lagring i 

undergrunden, rørledninger, m.v. offshore (herefter 

konsekvensvurderingsbekendtgørelsen).  

 

Der er i det store hele tale om, at bekendtgørelsen konsekvent får fjernet alle 

bestemmelser, der har med VVM at gøre, således at bekendtgørelsen herefter kun 

tager sigte på konsekvensvurderinger. 

 

Baggrund for nyudstedelsen 

Ved lov nr. 425 af 18. maj 2016 (miljøvurderingsloven) indføres en ny samlet lov 

om miljøvurdering af både planer og programmer og konkrete projekter, som 

indeholder en samlet og forenklet fremstilling af de regler, der gælder for 

miljøvurderinger på forskellige stadier. Loven træder i kraft den 16. maj 2017 

sammen med en ny, tværministeriel VVM-bekendtgørelse. 

 

Der findes to centrale EU-procedure-direktiver inden for den miljøretlige regulering. 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/42/EF af 27. juni 2001 om vurdering 

af bestemte planers og programmers indvirkning på miljøet (herefter 

miljøvurderingsdirektivet) og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/92/EU 

(herefter 2011-VVM-direktivet) om vurdering af visse offentlige og private projekters 

indvirkning på miljøet, som senest er ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets 

direktiv 2014/52/EU om ændring af 2011-VVM-direktivet (Herefter 2014-VVM-

direktivet). 

 

Formålet med indførslen af miljøvurderingsloven samt en ny, tværministeriel VVM-

bekendtgørelse er, at samle reglerne fra de to direktiver i en lov. Dette forudsætter 

dog, at en række sektorspecifikke bekendtgørelser ændres, heriblandt 

konsekvensvurderingsbekendtgørelsen.  

 

Nyudstedelsen af konsekvensvurderingsbekendtgørelsen er således en blandt flere 

regelændringer, som overordnet set skal bidrage til en forenkling af VVM-reglerne, 
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hvilket skal gøre det nemmere og mindre byrdefuldt for erhvervslivet at efterleve 

reglerne. 

 

Erhvervsøkonomiske konsekvenser 

Som nævnt ovenfor er bekendtgørelsen en del af et større regelarbejde, som 

samlet set sigter mod at forenkle VVM-processen for virksomheder. Beregningen af 

erhvervsøkonomiske konsekvenser for nærværende nyudstedelse kan således ikke 

ses isoleret fra det øvrige regelarbejde. 

 

Der indføres ikke nye eller ændrede skatter og afgifter i bekendtgørelsen, og 

nyudstedelsen vurderes derfor ikke at få økonomiske konsekvenser på dette punkt.  

Miljøvurderingslovens § 42 indeholder ganske vist en hjemmel til, at der kan 

fastsættes regler om gebyrer til hel eller delvis dækning af myndighedernes 

omkostninger ved administration og tilsyn efter loven. Eventuelle gebyrer for 

sagsbehandling ifbm. med udarbejdelse af VVM vil dog fortsat blive opkrævet efter 

sektorlovgivningen. 

 

Med hensyn til implementeringen af 2014-VVM-direktivet kan direktivets krav om 

bygherres udarbejdelse af VVM-redegørelsen og om anvendelsen af kompetente 

eksperter i udarbejdelsen af VVM-redegørelsen medføre øgede administrative 

udgifter for erhvervslivet, idet prisen for, eller omfanget af konsulentydelserne må 

forventes at stige. Hvad angår de projekter, som ikke længere omfattes af 

konsekvensvurderingsbekendtgørelsen, bidrager bygherren allerede i dag i vidt 

omfang til udarbejdelsen af VVM-redegørelsen. Det betyder, at når bygherrens 

administrative omkostninger ved udarbejdelsen af VVM-redegørelsen indregnes 

med de administrative omkostninger, som erhvervslivet allerede i dag bærer efter 

gældende regler, hvor bygherren pålægges at fremskaffe oplysninger og foretage 

beregninger til brug for VVM-undersøgelsen, vil der ikke være den store forskel i 

det administrative arbejde som følge af, at VVM-redegørelsen fremover også 

formelt skal udarbejdes af bygherren. 

 

Overordnet set må arbejdet med at samle VVM-bestemmelserne i et regelsæt ses 

som en forenkling af reglerne, som vil komme erhvervslivet til gode. Af 

bemærkningerne til miljøvurderingsloven fremgår det, at Erhvervsstyrelsens Team 

Effektiv Regulering har vurderet, at miljøvurderingsloven samlet kan medføre 

administrative lettelser på over 4 mio. kr. på samfundsniveau årligt. Der er tale om 

et meget overordnet skøn. En vurdering af hvor stor en del af denne lettelse, der 

udgøres af nyudstedelsen af konsekvensvurderingsbekendtgørelsen, kan ikke 

gives uden en betydelig usikkerhed, som yderligere understreges af, at der i 

forvejen er tale om et overordnet skøn. 

 

Nyudstedelsen indeholder ikke omstillingsomkostninger for VVM-pligtige selskaber 

og har ingen konsekvenser for det øvrige erhvervsliv. 
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Nyudstedelsen indeholder ikke løbende, øvrige efterlevelsesomkostninger for VVM-

pligtige selskaber og har ingen konsekvenser for det øvrige erhvervsliv. 

 

Administrative konsekvenser 

Nyudstedelsen medfører ikke administrative omstillingsomkostninger for VVM-

pligtige selskaber og har ingen konsekvenser for det øvrige erhvervsliv. 

 

Nyudstedelsen bidrager til, at VVM-reglerne fra de forskellige sektorer samles et 

sted i lovgivningen. Dette kan medføre mindre løbende lettelser i de administrative 

omkostninger for VVM-pligtige selskaber. Nyudstedelsen har ikke løbende 

administrative konsekvenser for det øvrige erhvervsliv. 

 

 Positive konsekvenser/mindreudgifter 
(hvis ja, angiv omfang) 

Negative konsekvenser/merudgifter 
(hvis ja, angiv omfang) 

Økonomiske 
konsekvenser for 
erhvervslivet 

Skatter, afgifter mv.: 0 

 

Øvrig efterlevelse: 0 

- heraf 

  Direkte besparelser (løbende): 0   

 

  Produktionsmuligheder: 0 

 

Skatter, afgifter mv.: 0 

 

Øvrig efterlevelse: 0 

- heraf 

  Direkte omkostninger (omstilling): 0 

  

  Direkte omkostninger (løbende): 0 

 

  Produktionsbegrænsninger: 0 

 

Administrative 
konsekvenser for 
erhvervslivet 

Løbende lettelser: Ja, samlet lidt over 4
mio. årligt for det samlede produkt af 
lovændringerne for VVM-pligtige 
selskaber.  

Omstillingsbyrder: 0 

Løbende byrder: 0 

 


