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Til høringsparterne 

 

Høring over udkast til nyudstedelse af bekendtgørelse om 

konsekvensvurdering vedrørende internationale naturbeskyttelsesområder 

og beskyttelse af visse arter ved forundersøgelser, efterforskning og 

indvinding af kulbrinter, lagring i undergrunden, rørledninger, m.v. offshore. 

 

Hermed fremsendes udkast til bekendtgørelse om konsekvensvurdering 

vedrørende internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter 

ved forundersøgelser, efterforskning og indvinding af kulbrinter, lagring i 

undergrunden, rørledninger, m.v. offshore i høring.  

 

Ved lov nr. 425 af 18. maj 2016 om miljøvurdering af planer og programmer og 

konkrete projekter (VVM) og ved lov nr. 427 af 18. maj 2016 om ændring af lov om 

miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, lov om planlægning, lov om anvendelse af 

Danmarks undergrund, lov om fremme af vedvarende energi og forskellige andre 

love, samles reglerne om miljøvurdering af planer og programmer (SMV) og 

miljøvurdering af konkrete projekter (VVM) i én lov i Miljø- og Fødevareministeriets 

regi. Der vil også blive udstedt en tværgående VVM-bekendtgørelse.  

 

Som en konsekvens heraf er en række regler i den gældende 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 blevet overflødige.  Ved nyudstedelsen fjernes reglerne fra 

sektorbekendtgørelsen, således at reglerne om VMM er samlet og kun findes i den 

fælles miljøvurderingslov og tværgående VVM-bekendtgørelse.  

 

Bekendtgørelsen forventes at kunne træde i kraft den 16. maj 2017, som er 

samtidig med miljøvurderingsloven og den nye tværgående VVM-bekendtgørelse.  
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De påtænkte ændringer i bekendtgørelsen er markeret med gult, og dette gælder 
både, hvor der er indsat og fjernet tekst samt hvor bestemmelser har fået nye 
paragraf-numre. Til sammenligning henvises til den nugældende bekendtgørelses 
placering på retsinformation.dk. 
 
Frist for høringssvar  
Høringssvar vedrørende udkast til nyudstedelse af bekendtgørelse om 
konsekvensvurdering vedrørende internationale naturbeskyttelsesområder og 
beskyttelse af visse arter ved forundersøgelser, efterforskning og indvinding af 
kulbrinter, lagring i undergrunden, rørledninger, m.v. offshore kan fremsendes pr. e-
mail til ens@ens.dk med kopi til jbr@ens.dk:   
 

senest onsdag den 18. april 2017, kl. 12. 

 

Spørgsmål kan rettes til undertegnede på tlf. 33 92 72 98.  

 

Med venlig hilsen  

 

Jesper Brandrup 


