
Hvilke VVM emner giver anledning til
spørgsmål 

?

Ved Specialkonsulent Gert Johansen



Anmeldelsen

”Ikke til skade for miljøet”

Bilag 1 og 2 er udtømmende

Bilag 2, pkt. 14: ” Ændringer eller udvidelser af 
anlæg i bilag 1 eller 2, som allerede er godkendt, er 
udført eller er ved at blive udført, når de kan være til 
skade for miljøet (ændring eller udvidelse som ikke er 
omfattet af bilag 1).” 



Anmeldelsen

Screeningskriterierne – bek. bilag 3: Anlægsprojektets 
karakteristika, 
placering og 
kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning.

Screeningsskemaet - Bilag A til vejledningen
En hjælp til screeningsarbejdet
Kan med fordel bruges af bygherren i forbindelse 
med anmeldelsen.



Anlægsbegrebet 

§ 1 Bekendtgørelsens regler om anlæg omfatter 
gennemførelse af anlægsarbejder eller andre 
installationer eller arbejder, samt andre indgreb i det 
naturlige miljø eller i landskaber, herunder sådanne der 
tager sigte på udnyttelse af ressourcer i undergrunden.

Delena Wells – ændringer af eksisterende anlæg

Skov- og Naturstyrelsens notat af 22. oktober 
2007 om VVM af eksisterende anlæg.



Anlægsbegrebet

Anlæg, der passivt ”vokser” ind i bilag 2, bliver omfattet 
af VVM-reglerne, når de skal have ny godkendelse eller 
tilladelse. (kolonne 2 risikoanlæg, pkt. 10)

Anlæg, der passivt ”vokser” ind i bilag 1, bliver VVM-
pligtige, når de skal have ny godkendelse eller tilladelse.



Anlægsbegrebet

Eksisternde anlæg omfattes af VVM-reglerne ved 1. 
gangs godkendelser:

Eks: Risikoanlæg, der ikke tidligere har været 
risikoanlæg, og som nu skal godkendelse.



Anlægsbegrebet

Obligatorisk VVM-pligt ved udvidelser, hvorved anlægget 
passerer grænseværdien i bilag 1 (Fra bilag 2 til bilag 1) 
– eks:

2a) Konventionelle kraftværker og andre fyringsanlæg 
med en termisk ydelse på mindst 120 MW



Anlægsbegrebet

Bilag pkt. 38 ændringer af bilag 1 anlæg

” Enhver ændring eller udvidelse af projekter, der er 
opført i dette bilag, såfremt en sådan ændring eller 
udvidelse i sig selv opfylder de eventuelle 
tærskelværdier, der er fastsat i dette bilag. ”

Eks: 

2a) Konventionelle kraftværker og andre fyringsanlæg 
med en termisk ydelse på mindst 120 MW



Anlægsbegrebet

2. eks: 

6a) Integrerede kemiske anlæg, dvs. anlæg til 
fremstilling i industriel målestok af stoffer ved kemisk 
omdannelse, som ligger side om side og funktionelt hører 
sammen, og som er til fremstilling af organiske 
grundkemikalier 

9) Anlæg til bortskaffelse af farligt affald (dvs. affald, der 
er omfattet af direktiv 91/689/EØF 5) ved forbrænding, 
kemisk behandling (som defineret i bilag II A til direktiv 
75/442/EØF, 6) afsnit D9) eller deponering.



Anlægsbegrebet

Forholdet til Habitatdir:

Habitatvurdering som grundlag for afslag.

Habitatvurdering som grundlag for VVM-screening  
- se NKN 330 af sept. 2004.

Habitatvurdering i forbindelse med VVM-pligt.



Screening

Bilag 3 – Angiver kriterierne og SKAL altid tages i 
betragtning.

Screeningsskemaet bilag A: 

kan være en stor hjælp, 

er en god dokumentation, 

vejledning til bygherren til sikring af en god 
anmeldelse og 

hurtig sagsbehandling/screeningsafgørelse



Særlige anlægstyper

Bilag 2 

11a) – hertil hører også kloaksystemer, vandforsyning 
mm.

12b) Gylle som affald – biogasanlæg



Særlige anlægstyper

Forsøgsanlæg

– bek. § 3, stk. 3 (max 2 år gældende for bilag 1 anlæg, 
der kan behandles som bilag 2 anlæg)



Screening

Tilladelser i flere led:

VVM-reglerne skal iagttages tidligst muligt, 

når der er et anlægsprojekt, og

når der er en bygherre

Ved alle senere tilladelser/godkendelser skal VVM-
reglerne også iagttages.



Scoping 

Idefasen

– er obligatorisk for VVM-pligtige anlæg, jf. 
Planlovens §11g, stk. 2

- Idefasen er et scopingbidrag.



Scoping

VVM-redegørelsens minimumsindhold fremgår af bek. § 7 

Scopingskemaet - bilag B til vejledningen 

Hjælp til at sikre overblik og indhold,

Hjælp til bygherren og til at afgøre hvad 
bygherren typisk skal levere

Sikrer hurtigere sagsbehandling



Afslag efter særlovgivningen

Landzonebestemmelser – Planlovens § 11g, stk. 3 ”Hvis 
et ønsket anlæg er i overensstemmelse …….. mest 
muligt. Pligten gælder dog ikke, hvis en nødvendig 
tilladelse efter § 35 ikke kan opnås.” 

Råstoflov, miljøbeskyttelseslov etc. – VVM-bek. § 9 må 
ikke meddele tilladelse/godkendelse. 

Der må godt gives afslag efter særloven uden VVM til 
VVM-pligtige anlæg.



VVM-tilladelsen 

§ 9 i bek. 1335:

§ 9. Kommunalbestyrelsen må ikke meddele tilladelse 
efter § 2, stk. 3, nr. 2, til at påbegynde et anlæg 
omfattet af § 3, stk. 1 eller § 3, stk. 2, før 
kommuneplanretningslinjerne for anlægget er endeligt 
vedtaget. Oplysninger om tilladelsen skal offentligt 
bekendtgøres samtidig med at tilladelsen meddeles 
bygherren. 



VVM-tilladelsen 

Stk. 2. En tilladelse efter § 7 i lov om råstoffer erstatter 
tilladelsen efter § 2, stk. 3, nr. 2. Tilladelsen for anlæg 
omfattet af § 3, stk. 1 eller 2 må dog tidligst gives, når 
der på grundlag af en vurdering af virkningerne på 
miljøet foreligger endeligt vedtagne 
kommuneplanretningslinjer for det pågældende anlæg. 



VVM-tilladelsen 

Stk. 3. En tilladelse efter § 2, stk. 3, nr. 2 for anlæg 
omfattet af § 3, stk. 1 eller 2 erstattes af en godkendelse 
efter § 33 i lov om miljøbeskyttelse eller af en tilladelse 
efter miljøbeskyttelseslovens § 28 eller af en tilladelse 
efter vandforsyningslovens § 18 for så vidt angår de 
forhold som disse godkendelser eller tilladelser regulerer 
(her skal tillige gives en VVM-tilladelse). Disse 
godkendelser eller tilladelser må dog tidligst gives, når 
der på grundlag af en vurdering af virkningerne på 
miljøet foreligger endeligt vedtagne 
kommuneplanretningslinjer for det pågældende anlæg. 



VVM-tilladelsen 

Stk. 4. En godkendelse efter § 33 i lov om 
miljøbeskyttelse erstatter i fuldt omfang tilladelsen efter 
§ 2, stk. 3, nr. 2 for anlæg omfattet af § 3, stk. 1 eller §
3, stk. 2, hvis anlægget ligger inden for et område, der 
på forhånd er lokalplanlagt og i det omfang anlægget kan 
etableres indenfor rammerne af den gældende lokalplan. 
Godkendelsen må dog tidligst gives, når der på grundlag 
af en vurdering af virkningerne på miljøet foreligger 
endeligt vedtagne kommuneplanretningslinjer for det 
pågældende anlæg. (kan indebære afslag, hvis § 33 ikke 
giver mulighed for at sætte nødvendige vilkår).



VVM og miljøvurderingsloven

Udgangspunktet er, at VVM-tillægget er et tillæg til 
kommuneplanen.

At det sætter rammer (retningslinjer) for et anlæg 
optaget på bilag 3 eller 4 i miljøvurderingsloven.

Jf. loven § 3, stk. 1 er der obligatorisk krav om 
miljøvurdering, men……

Tillægget omfatter normalt et mindre område på lokalt 
plan og/eller mindre ændringer af kommuneplanen.



Screening ?

Hvis tillægget ikke gennemfører ændringer af 
kommuneplanens rammedel eller retningslinjer – da er 
tillægget IKKE omfattet af lov om miljøvurdering – der 
sættes ikke nye ”rammer”. De nye retningslinjer er alene 
en uddybning af hensyn til det VVM-pligtige anlæg.

Hvis tillægget gennemfører ændringer af 
kommuneplanens rammedel eller retningslinjer – da er 
tillægget omfattet af lov om miljøvurdering – idet der 
sættes nye ”rammer” for anlægstilladelser. Tillægget 
skal screenes, hvis betingelse i lovens § 3, stk. 2 er 
opfyldt. 



Obligatorisk miljøvurdering

Hvis betingelserne i loven § 3, stk. 2 ikke kan opfyldes er 
der obligatorisk krav om miljøvurdering.



Kommuneplantillæg med VVM (MV) -
proces

Indkaldelse af ideer og forslag

Høring af berørte myndigheder (MV)

MV-screening

Miljørapport, lovens bilag 1 (MV)

VVM-redegørelse, bek. 1335, bilag 4

Planforslag  og VVM-redegørelse/miljørapport (MV)

Vedtagelse af planforslag



Kommuneplantillæg med VVM (MV) -
proces

Vedtagelse af planforslag

Offentlig høring min. 8 uger (offentliggørelse MV-
screenings resultatet, hvor beslutningen er IKKE MV) 

2. Høring af berørte myndigheder (MV)

Resultatet af høringen

Forslag til sammenfattende redegørelse (MV)



Kommuneplantillæg med VVM (MV) -
proces

Indstilling

Endelig beslutning om vedtagelse af plantillæg

(Offentliggørelse af beslutning om ikke at vedtage 
plantillæg)

Færdiggørelse af sammenfattende redegørelse



Kommuneplantillæg med VVM (MV) -
proces

3. Orientering af berørte myndigheder

Offentliggørelse af vedtaget plantilæg + 
sammenfattende redegørelse (og)

Offentliggørelse af VVM-tilladelse +

VVM-tilladelse til bygherren
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