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VVM-redegørelsen retter sig mod: 

- Offentligheden 

- Beslutningstagerne (kommunalbestyrelsen) 
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BILAG A. Check-liste til brug for screening (VVM-pligt) 

 

BILAG B. Checkliste til brug for fastlæggelsen af VVM-
redegørelsens indhold – Scoping.  
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En god VVM-redegørelse har følgende: 

- En klar struktur 

- Indholdsfortegnelse 

 - En klar beskrivelse af hvilke (miljø)tilladelser der 
skal gives 

- Kan læses som et samlet dokument 
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En god VVM-redegørelse har følgende: 

- Præcis, dækkende og neutral 

- Indeholder en fuld dækkende beskrivelse af 
projektet 

- Anvender diagrammer, illustrationer, fotos mv. 
hvor det letter forståelsen 

- Bruger en konsistent terminologi 
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En god VVM-redegørelse har følgende: 

- Indeholder referencer til anvendte kilder 

- klargør komplekse sammenhænge 

- God beskrivelse af anvendte metoder 

- Beskriver miljøforhold proportionalt med 
vigtigheden af det pågældende emne 
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En god VVM-redegørelse har følgende: 

- Lægger op til en god høring 

- Har en klar beskrivelse af alternativer og valg 

- Skaber forståelse for de valgte 
afværgeforanstaltninger 

- Har et ”ikke-teknisk resume” uden tekniske udtryk 
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EIS Review guidance 

http://ec.europa.eu/environment/eia/eia-guidelines/g-review-full-text.pdf 
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