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Loven og direktivet

Lov om miljøvurdering af planer og programmer 

Gennemfører direktiv 2001/42/EF om vurdering af bestemte planers og 
programmers indvirkning på miljøet.

I kraft 21. juli 2004. 

Overgangsordning udløb 21. juli 2006. 



Formål og miljøbegreb

Fremme bæredygtig udvikling gennem miljøvurdering af planer og 
programmer 

Miljøbegrebet omfatter:

Den biologiske mangfoldighed, befolkningen, menneskers sundhed, 
fauna, flora, jordbund, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle 
goder, landskab, kulturarv, herunder kirker og deres omgivelser 
samt arkitektonisk og arkæologisk arv, og det indbyrdes forhold 
mellem samtlige disse faktorer.



Hvilke planer og programmer?

Planer og programmer, som tilvejebringes af en offentlig 
myndighed i medfør af lovgivningen

Også ændringer af planer og programmer er omfattet.

Direktivet lægger op til en bred fortolkning af begrebet 
”lovgivningen”,

som medtager ”administrative bestemmelser”



Hvilken myndighed?

Lov om miljøvurdering af planer og programmer har kun et liv i 
kraft af at der udarbejdes planer og programmer i medfør af 
anden lovgivning.

Miljøvurderingen er bl.a. et proceskrav til tilblivelsen af planerne

Den ansvarlige myndighed for miljøvurderingen er ifølge loven
samme myndighed, der står for udarbejdelse af planen eller 
programmet.



Obligatorisk for visse planer og programmer

§ 3, stk. 1, nr. 1)

Landbrug, skovbrug, fiskeri, energi, transport, affaldshåndtering, 
vandforvaltning, telekommunikation, turisme, fysisk planlægning 
og arealanvendelse

OG som

fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til 
projekter, der er omfattet af bilag 3 og 4 (vvm-direktivets
projekter i bilag I og II)



- bortset fra..

§ 3, stk. 2

Planer (jf. nr. 1), der fastlægger anvendelsen af mindre områder 
på lokalt plan eller alene indeholder mindre ændringer skal kun 
miljøvurderes, hvis de må antages at kunne få væsentlig 
indvirkning på miljøet. 

Dette afgøres af den ansvarlige myndighed under hensyn til 
kriterierne i lovens bilag 2 og efter høring af berørte 
myndigheder. Evt afgørelse om, at der ikke skal gennemføres en 
miljøvurdering efter denne lov skal offentligt bekendtgøres før 
vedtagelse eller godkendelse af planen, jf. § 4. 



Andre planer og programmer som obligatorisk omfattes

§ 3, stk. 1, nr. 2)

Andre planer og programmer, som kan påvirke et udpeget 
internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt

Undtagelsen i § 3, stk. 2 gælder ikke her



Andre planer og programmer

§ 3, stk. 1, nr. 3)

Andre planer og programmer, som i øvrigt fastlægger rammerne 
for fremtidige anlægstilladelser til projekter, som myndigheden 
vurderer kan få væsentlig indvirkning på miljøet. 

Dette afgøres af den ansvarlige myndighed under hensyn til 
kriterierne i lovens bilag 2, og efter høring af berørte 
myndigheder. Evt afgørelse om, at der ikke skal gennemføres en 
miljøvurdering efter denne lov skal offentligt bekendtgøres før 
vedtagelse eller godkendelse af planen, jf. § 4. 

Begrundelse og klagevejledning.



Miljøvurdering efter anden lovgivning?

§ 3, stk. 3, nr. 3)

Planer og programmer, der tilvejebringes i medfør af anden 
lovgivning, der indeholder samme eller mere omfattende krav
til miljøvurdering m.v. end denne lov. 

Skal blandt andet holdes op imod lovens proceduren krav og det 
brede miljøbegreb, samt kravet om alternativer, overvågning og 
ikke-teknisk resumé.



Koordination af processerne

§ 6

Miljøvurderingen skal gennemføres under udarbejdelsen af 
planen eller programmet, og inden der træffes beslutning om 
den endelige godkendelse eller vedtagelse.

§ 7, stk. 4

Høring af berørte myndigheder m.h.t. hvilke og hvor omfattende 
oplysninger der skal indgå i miljørapporten



Koordination af processerne

§ 8, stk. 2, 3 og 4. Miljøvurderingen og forslag til plan skal i 8 
ugers høring hos offentlighed og andre myndigheder, eller efter 
reglerne i anden lovgivning

§ 9. Der skal ved den endelige vedtagelse/godkendelse tages 
hensyn til miljørapporten samt udtalelser fra andre myndigheder 
og offentligheden.

Udarbejdelse af en Sammenfattende redegørelse.

§ 10. Offentliggørelse af endelig plan med den Sammenfattende
redegørelse. Sendes til berørte myndigheder og miljøministeren. 
Offentlig tilgængelig.



Klage

Myndighedens afgørelser efter denne lov kan påklages efter 
reglerne i den lovgivning, som planen udarbejdes i henhold til

Fx: planloven, miljømålsloven, osv



Kontrol af Miljøvurdering

Dokumentation for 1. høring af berørte myndigheder

Miljørapporten

herunder bl.a. ”det ikke tekniske resumé”

Dokumentation for offentliggørelse – tidsramme

Dokumentation for 2. høring af berørte myndigheder

Den sammenfattende redegørelse

herunder overvågningsprogrammet

Dokumentation for offentliggørelse af den endeligt vedtagne plan

herunder klagevejledning


