
 
 

UDKAST  
til 

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og 
private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning 

 
 

§ 1 
 

I bekendtgørelse nr. 1184 af 6. november 2014 om vurdering af visse offentlige og private 
anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning, foretages følgende 
ændringer:  
 

1. Indledningen affattes således: 
"I medfør af § 11 g, stk. 3, § 11 h, § 11 i, § 52, stk. 4, § 58, stk. 2, og § 64, stk. 2, i lov om 
planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013, som ændret ved lov nr. 1630 af 
26. december 2013, lov nr. 80 af 28. januar 2014, lov nr. 742 af 25. juni 2014, lov nr. 1529 af 
27. december 2014 og lov nr. 537 af 29. april 2015, § 35, stk. 1, i lov om råstoffer, jf. 
lovbekendtgørelse nr. 657 af 27. maj 2013, som ændret ved lov nr. 380 af 23. april 2014, og 
§ 67, stk. 2, i lov om naturbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 951 af 3. juli 2013, 
fastsættes:" 
 

2. I § 1, stk. 5, indsættes efter sidste punktum: 
”Dette gælder også for anmeldelser, der indgives ved digital selvbetjening efter § 2, stk. 3 og 
4, som skal videresendes ved anvendelse af digital selvbetjening. Indgives en anmeldelse 
nævnt i § 2, stk. 3 og 4, ikke ved anvendelse af digital selvbetjening, skal 
kommunalbestyrelsen snarest videresende anmeldelsen til den kompetente myndighed, 
såfremt denne er Miljøstyrelsen." 
 

3. I § 1 indsættes efter stk. 5 som nyt stykke: 
"Stk. 6. Den kompetente myndighed har pligt til ved anvendelse af den digitale 
selvbetjening, jf. § 2, stk. 3 og 4, at registrere, hvornår en sag er fuldt oplyst, og hvornår en 
sag er afgjort." 
 
Stk. 6 bliver herefter stk. 7.  
 

4. § 2 affattes således: 
”§ 2. Før etablering, udvidelse eller ændring af anlæg opført på bilag 1 eller 2 skal bygherre 
indgive skriftlig anmeldelse til kommunalbestyrelsen. Anmeldelse af anlæg omfattet af § 7 i 
råstofloven skal dog indgives til regionsrådet.  
Stk. 2. Anmeldelse af anlæg opført på bilag 2 skal ske ved anvendelse af anmeldeskemaet i 
bilag 5, der indsendes digitalt, jf. dog stk. 3 og 4. 
Stk. 3. Anmeldelse af anlæg skal indgives ved anvendelse af den digitale selvbetjening, Byg 
og Miljø, når  
1) en anlægskategori er optaget på bilag 2 og  
2) anlægskategorien har sammenfald med et eller flere listepunkter på bilag 2 i 

bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder. 
Stk. 4. Stk. 3 finder ikke anvendelse for anlæg, der helt eller delvist er omfattet af § 7 i 
råstofloven. 
Stk. 5. Den kompetente myndighed afviser anmeldelse af anlæg nævnt i stk. 3, der ikke 
indgives ved anvendelse af den digitale selvbetjening, jf. dog stk. 6 og 7.  
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Stk. 6. Den kompetente myndighed kan undlade at afvise en anmeldelse efter stk. 3, som 
ikke er indgivet ved anvendelse af digital selvbetjening, hvis der foreligger særlige forhold, 
der gør, at bygherre ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening.  
Stk. 7. Den kompetente myndighed kan undlade at afvise en anmeldelse efter stk. 3, som 
ikke er indgivet ved anvendelse af digital selvbetjening, hvis der ud fra en samlet økonomisk 
vurdering er klare økonomiske fordele for myndigheden ved at behandle anmeldelsen.  
Stk. 8. Et anmeldt anlæg må ikke påbegyndes, før den kompetente myndighed skriftligt 
1) har meddelt bygherren, at anlægget ikke antages at kunne påvirke miljøet væsentligt, 

dvs. ikke er VVM-pligtigt, jf. § 3, stk. 3, eller 
2) har meddelt tilladelse (VVM-tilladelse) til at påbegynde anlægget efter en vurdering af 

anlæggets virkning på miljøet (VVM-procedure) i henhold til bestemmelserne i § 7.” 
 

5. I § 3, stk. 1, 1. pkt., ændres "§ 2, stk. 1," til:”§ 2, stk. 1-4,”. 
 

6. I § 3  indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:  
"Stk. 2. Den kompetente myndighed skal så vidt muligt tilrettelægge sagsbehandlingen 
således, at myndigheden kan meddele afgørelser efter miljøbeskyttelseslovens § 19, stk. 1, 
nr. 3, § 28, stk. 3, og § 33 samt afgørelse efter stk. 1 samtidig, såfremt bygherre har indgivet 
anmeldelse af et anlæg nævnt i § 2, stk. 3 og 4, samtidig med indgivelse af ansøgning om 
afgørelser efter miljøbeskyttelseslovens § 19, stk. 1, nr. 3, § 28, stk. 3, og § 33. ”  
 
Stk. 2-5 bliver herefter stk. 3-6.  

 
7. I § 3, stk. 4, der bliver til § 3, stk. 5, ændres "stk. 2 og 3" til: ”stk. 3 og 4”. 

 
8. § 3, stk. 7, affattes således:  

"Stk. 7. Hvis den kompetente myndighed træffer afgørelse om VVM-pligt for anlæg nævnt i 
§ 2, stk. 3 og 4, finder stk. 2 ikke anvendelse."  
 

9. I § 4, stk. 2, nr. 2, ændres "§ 3, stk. 5" til: ”§ 3, stk. 6”. 
 

10. I § 8, stk. 1, 2. pkt., ændres "§ 2, stk. 2, nr. 2" til: ”§ 2, stk. 8, nr. 2”. 
 

11. I § 8, stk. 2, 2. pkt., ændres "§ 2, stk. 2, nr. 2" til: ”§ 2, stk. 8, nr. 2”. 
 

12. I § 8, stk. 3, 2. pkt., ændres "§ 2, stk. 2, nr. 2" til: ”§ 2, stk. 8, nr. 2” 
 

13. I § 15, stk. 1, nr. 1, ændres ”§ 2, stk. 1” til: ”§ 2, stk. 1-4”. 
 

14. I § 15, stk. 1, nr. 2, ændres "§ 2, stk. 2" til: ”§ 2, stk. 8”. 
 

15. Bilag 5, punktet basisoplysninger, oversigtskort i målestok 1:50.000, affattes således: 
”Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives” 
 

16. Bilag 5, punktet basisoplysninger, kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000, affattes 
således: 
”kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet 
(vedlægges dog ikke for strækningsanlæg).” 

 
17. I bilag 5, punkt 6, ændres ”6. Affaldstype og” til: ”6. Affaldstype og årlige”. 

 
§ 2 

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2016. 



 
Stk. 2. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse på skriftlige anmeldelser af anlæg opført på 
bilag 2 indgivet før den 1. januar 2016. For sådanne anmeldelser finder reglerne i 
bekendtgørelse nr. 1184 af 6. november 2014 om vurdering af visse offentlige og private anlægs 
virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning anvendelse. 
Stk. 3. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse på klager over afgørelser over anlæg opført på 
bilag 2 truffet før den 1. januar 2016. For sådanne klager finder reglerne i bekendtgørelse nr. 
1184 af 6. november 2014 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet 
(VVM) i medfør af lov om planlægning anvendelse. 
 

 
 
 


