VVM
Vurdering af Virkninger på
Miljøet
Af specialkonsulent Gert Johansen
Naturstyrelsen,

Globalt princip
VVM-direktivet 85/337/EØF
- Internationalt princip indført i USA i 1969 – i 1972 besluttet som
verdensprincip i FN
- Bruges i dag af den europæiske udviklingsbank og Verdensbanken

- Grænseoverskridende miljøpåvirkning i Espoo-konventionen
- Princippet også fastslået i Århus konventionen

Naturstyrelsen,

VVM
Projekter - både offentlige og private
- Anlæg/projekter, der antages at kunne påvirke miljøet væsentligt
- Forebyggende miljøregulering
- Samlet helhedsvurdering af miljøpåvirkningen
- Dokumenteret vurdering
- Inddragelse af offentligheden

- Gennemsigtig beslutningsproces
- Projektet skal have en VVM-tilladelse

Naturstyrelsen,

SMV og VVM
SMV: Planer og programmer, der sætter rammer

VVM: Konkret projekt eller anlæg
SMV-lovens § 3: Miljøvurdering af planer og programmer, der sætter
rammer for fremtidige anlægstilladelser til projekter, der er omfattet af
bilag 3 og 4 = VVM-direktivets bilag I og II
Forskel: VVM, bilag II skal screenes.
Koordination af processerne

Genbrug af oplysninger
Alle krav efter både SMV og VVM skal opfyldes

Naturstyrelsen,

Danske VVM-regler på land
VVM-bekendtgørelsen
Planloven
• Kap 6 om planers tilvejebringelse
• Kap 12 og 13 om tilsyn og administrative bestemmelser
• Kap 14 klage og søgsmål
• Kap 15 ulovlige forhold og straf
Forvaltningsloven, Offentlighedsloven, aktindsigt i miljøoplysninger

Naturstyrelsen,

Hjælp til fortolkning
Vejledning om VVM i planloven, vejl. nr. 9339 af 12.03.2009
Naturstyrelsen Århus, Odense, Roskilde
Naturstyrelsen
Naturklagenævnets afgørelser
EU-domme (46)

Naturstyrelsen,

Screening

Naturstyrelsen,

Screning
Skriftlig anmeldelse
Bygherrens pligt, § 2 – gælder alle – også offentlige myndigheder - § 1, stk. 2
1) Er anlægsprojektet omfattet af VVM-reglerne?

Se bilag 1 og 2

2) Skal sagen til Naturstyrelsen § 2, stk. 2 eller Miljøstyrelsen § 2, stk. 3

Skriftlig afgørelse
Bygherrens anmeldte projekt (ret) – ellers ulovligt anlæg, § 2, stk. 4
Bygherren må ikke gå i gang før der er truffet en afgørelse efter § 2, stk. 4

Straf § 14

Derfor aldrig telefon-screening!
Naturstyrelsen,

VVM i Naturstyrelsen, 1
Anlæg, der kan få væsentlig indvirkning på miljøet i en anden
stat – eller hvor en anden stat ønsker oplysninger (§ 10).
Når godkendelseskompetencen efter Miljøbeskyttelseslovens § 40
er henlagt til Miljøstyrelsen, men § 11, stk. 1 og stk. 2 ikke er opfyldt.
Når godkendelseskompetencen i henhold til § 20, stk. 2, i lov om
naturbeskyttelse er henlagt til miljøministeren (§ 11).

Naturstyrelsen,

VVM i Naturstyrelsen, 2
Alle anlæg, hvor staten eller Energinet.dk er bygherre
Alle infrastrukturanlæg, der forudsætter tilvejebringelse af
kommuneplantillæg i mere end to kommuner

Vandindvindings- og vandforsyningsanlæg, hvis det samlede anlæg
geografisk strækker sig over mere end to kommuner.
Vindmøller på 150 m totalhøjde eller derover.

Naturstyrelsen,

VVM i Miljøstyrelsen, 1
Miljøstyrelsen er VVM-myndighed, når godkendelseskompetencen
efter Miljøbeskyttelseslovens § 40 er henlagt til Miljøstyrelsen, og
§ 11, stk. 1 og stk. 2 er opfyldt.

NB. Sagen skal dog kun oversendes fra kommunen til Miljøstyrelsen,
hvis § 11, stk. 1 er opfyldt – i alle andre tilfælde sendes sagen til
Naturstyrelsen.
Dvs. hvis det anmeldte anlæg på anmeldelsestidspunktet kan
etableres inden for rammerne af den gældende lokalplan.

Naturstyrelsen,

VVM i Naturstyrelsen/Miljøstyrelsen
Naturstyrelsen/Miljøstyrelsen varetager kommunalbestyrelsens
opgaver og beføjelser for hele anlægget, uanset om styrelsen i
henhold til anden lovgivning kun skal varetage opgaverne og
beføjelserne for dele af anlægget.

Naturstyrelsen,

Screening

Naturstyrelsen,

Næsten alle anlægstyper er omfattet

Bilag 1: Obligatorisk VVM

Ingen bagatelgrænse
Tærskelværdier for visse
anlægstyper
Omfatter desuden enhver
ændring eller udvidelse af bilag 1
som opfylder evt. tærskelværdier

Naturstyrelsen,

Bilag 2: obligatorisk screening –
VVM-pligt ved antagelse om
væsentlig påvirkning
Ingen bagatelgrænse
Omfatter desuden udvidelser eller
ændringer af bilag 1 og bilag 2
anlæg, der kan være til skade for
miljøet.

Anlæg omfattet af § 3, stk. 1 bilag 1-obligatorisk VVM
1. Råolieraffinaderier (undtagen virksomheder, der udelukkende
fremstiller smøremidler på grundlag af råolie) samt anlæg til forgasning og
fortætning af mindst 500 tons kul eller bituminøs skifer om dagen.
2.
a) Konventionelle kraftværker og andre fyringsanlæg med en termisk
ydelse på mindst 120 MW samt
b) Kernekraftværker og andre kernereaktorer, herunder
demontering og nedlukning af sådanne kernekraftværker eller reaktorer
(bortset fra forskningsanlæg til fremstilling og forarbejdning af spaltelige
og fertile stoffer, hvis maksimumskapacitet ikke overstiger 1 kW
vedvarende termisk ydelse).

Naturstyrelsen,

Bilag 1
6. 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
a) til fremstilling af organiske grundkemikalier
b) til fremstilling af uorganiske grundkemikalier
c) til fremstilling af phosphat-, kvælstof- eller kaliumholdig kunstgødning
(også blandingsgødning)
d) til fremstilling af basisplantebeskyttelsesmidler og biocider
e) til fremstilling af farmaceutiske basisprodukter ved hjælp af kemisk eller
biologisk proces
f) til fremstilling af sprængstoffer.
Naturstyrelsen,

Bilag 1
7. Trafikanlæg
a) Nyanlæg af jernbaner til fjerntrafik samt lufthavne med start- og
landingsbane på mindst 2.100m.
b) Flyvepladser, hvis støjkonsekvensområder medfører væsentlige
støjgener i områder, der er bebygget, udlagt til boligformål eller anden
støjfølsom anvendelse.
c) Anlæg af motorveje og motortrafikveje

d) Anlæg af nye veje med mindst fire kørespor eller udretning og/eller
udvidelse af eksisterende vej med højst to kørespor med henblik på anlæg
af mindst fire kørespor, hvis en sådan ny vej eller et således udrettet
og/eller udvidet vejafsnit har en længde på mindst 2 km.
e) Overordnede veje med en påtænkt linieføring gennem naturområder.

Naturstyrelsen,

Bilag 1
9. Anlæg til bortskaffelse af farligt affald (dvs. affald, der er
omfattet af direktiv 91/689/EØF 6)) ved forbrænding, kemisk
behandling (som defineret i bilag II A til direktiv 75/442/EØF 7),
afsnit D9) eller deponering.
10. Anlæg til bortskaffelse af ikke-farligt affald ved forbrænding
eller kemisk behandling (som defineret i bilag II A til direktiv
75/442/EØF7), afsnit D9) med en kapacitet på over 100 tons/dag.

Naturstyrelsen,

Bilag 1
24. Sporveje, bybaner, høj- og undergrundsbaner eller
lignende baner af særlig bygningstype, der udelukkende eller
overvejende tjener til personbefordring.
25. Anlæg af synlige rørledninger med en ydre diameter på mere
end 100 cm over større afstande end 500 m.
26. Virksomheder og anlæg, som er anmeldelsespligtige efter § 5 i
Miljøministeriets bekendtgørelse om kontrol med risikoen for
større uheld med farlige stoffer 10).

Naturstyrelsen,

Bilag 1
39. 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.
Hvis der ikke er tærskelværdier betyder det altså, at ændringen eller
udvidelsen er VVM-pligtig
Ændringer under tærskelværdierne, der kan være til skade for
miljøet = bilag 2.

Naturstyrelsen,

Bilag 2 – obligatorisk screening

Mange anlæg – ingen bagatelgrænse
Bilag 1 anlæg under tærskelværdien
Ændringer af bilag 1, der ikke er omfattet af punkt 39
Ændringer og udvidelser af bilag 2

Naturstyrelsen,

Bilag 2
1. Landbrug, skovbrug og akvakultur.
a) Projekter vedrørende sammenlægninger.
b) Projekter vedrørende inddragning af uopdyrket land eller delvise
naturområder til intensiv landbrugsvirksomhed.
c) Vandforvaltningsprojekter inden for landbruget, herunder vandings- og
dræningsprojekter.

d) Nyplantning og rydning af skov med henblik på omlægning til anden
arealudnyttelse.
e) Intensivt fiskeopdræt.

Naturstyrelsen,

Bilag 2
6. Kemisk industri.
a) Behandling af mellemprodukter og fremstilling af kemiske
produkter.

b) Fremstilling af pesticider og farmaceutiske produkter, maling og lak
samt elastomerer og peroxider.
c) Anlæg til oplagring af olie samt petrokemiske og kemiske produkter.

Naturstyrelsen,

Bilag 2
8. Tekstil-, læder-, træ- og papirindustri.
a) Industrianlæg til produktion af papir og pap.
b) Anlæg til forbehandling (vask, blegning, mercerisering) eller farvning
af fibre eller tekstilstoffer.
c) Anlæg til garvning af huder og skind.
d) Anlæg til fremstilling og bearbejdning af cellulose.
9. Gummiindustri.
Fremstilling og behandling af produkter på grundlag af elastomerer.

10. Risikoanlæg
Virksomheder og anlæg, som er anmeldelsespligtige efter § 4 i
Miljøministeriets bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større
uheld med farlige stoffer10).
Naturstyrelsen,

Bilag 2
11. Infrastrukturanlæg.
a) Anlægsarbejder i byzone, herunder opførelse af butikscentre og
parkeringspladser.
b) Anlæg af jernbaner og anlæg til kombineret transport og af intermodale
terminaler.

c) Anlæg af flyvepladser.
d) Anlæg af veje.
e) Landanlæg i forbindelse med havne, herunder fiskerihavne.
f) Anlæg af vandveje og kanalbygning udenfor søterritoriet samt regulering
af vandløb.
g) Dæmninger og andre anlæg til opstuvning eller varig oplagring af vand.
Listen
er længere
Naturstyrelsen,

Bilag 2
13. Turisme og fritid.
a) Skiløjper, skilifter, tovbaner og hermed forbundet anlægsarbejde.
b) Feriebyer og hotelkomplekser uden for byområder og hermed
forbundet anlægsarbejde.
c) Permanente campingpladser.
d) Forlystelsesparker, o.l.

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).

Naturstyrelsen,

Screening

Naturstyrelsen,

Screeningskriterier
Bilag 3

Det brede miljøbegreb

Kriterierne i bilag 3 SKAL anvendes ved vurderingen af, om et anlæg
kan få væsentlig indvirkning på miljøet

Naturstyrelsen,

Bilag 3
1. Anlæggets karakteristika
Anlæggets karakteristika skal især anskues i forhold til:
- anlæggets dimensioner
- kumulation med andre projekter
- anvendelsen af naturressourcer

- affaldsproduktion
- forurening og gener
- risikoen for uheld, navnlig under hensyn til de anvendte stoffer
og teknologier.

Naturstyrelsen,

Bilag 3
2. Anlæggets placering

Den miljømæssige sårbarhed i de geografiske områder, der kan
blive berørt af anlægget, skal tages i betragtning, navnlig:
- nuværende arealanvendelse
- naturressourcernes relative rigdom, kvalitet og
regenereringskapacitet i området
- det naturlige miljøs bæreevne med særlig opmærksomhed på
følgende områder:

Naturstyrelsen,

Bilag 3
2. fortsat..
a. vådområder
b. kystområder
c. bjerg- og skovområder
d. reservater og naturparker
e. Vadehavsområdet
f. områder, der er registreret, beskyttet eller fredet ved national
lovgivning, EF-fuglebeskyttelsesområder og habitatområder.

Naturstyrelsen,

Bilag 3
2. fortsat..
g. områder, hvor de fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er
overskredet
h. tætbefolkede områder

i. vigtige landskaber set ud fra et historisk, kulturelt, arkæologisk,
æstetisk eller geologisk synspunkt.

Naturstyrelsen,

Bilag 3
3. Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning
De potentielle væsentlige virkninger af anlægget skal ses i relation
til de kriterier, der er anført under 1 og 2 ovenfor og navnlig under hensyn
til:
- påvirkningernes omfang (geografisk område og omfanget af
personer, der berøres)
- påvirkningens grænseoverskridende karakter
- påvirkningsgrad og -kompleksitet
- påvirkningens sandsynlighed
- påvirkningens varighed, hyppighed og reversibilitet.
Naturstyrelsen,

Forslag til vejledning:
BILAG A. Check-liste til brug for screening (VVM-pligt)

Checklisten er ingen garanti – Bilag 3 er fortsat grundlaget.

Naturstyrelsen,

Screeningsafgørelsen
Skriftlig afgørelse til ansøger

Offentliggørelse af screeningsresultatet

Afgørelsen kan påklages til Naturklagenævnet

Naturstyrelsen,

Scoping og VVM-redegørelse

Naturstyrelsen,

Redegørelsen – miljøbegreb
§ 7. Den i § 3, stk. 1 og 2 nævnte redegørelse skal på passende måde
påvise, beskrive og vurdere et anlægs direkte og indirekte
virkninger på følgende faktorer:
1) Mennesker, fauna og flora,
2) jordbund, vand, luft, klima og landskab,
3) materielle goder og kulturarv, og
4) samspillet mellem disse faktorer.
Stk. 2. Redegørelsen skal indeholde oplysningerne i bilag 4.
Stk. 3. Redegørelsen skal tillige i relevant omfang forholde sig til de
forhold, som har været fremdraget af offentligheden.
Naturstyrelsen,

Oplysninger fra bygherren
VVM-myndigheden kan for VVM-pligtige anlæg kræve de oplysninger,
der er nødvendige for sagens behandling. Det vil sige oplysningerne i
bilag 4. Bygherren afholder omkostningerne til fremskaffelse af
oplysningerne.

Hjemmel i pl § 57a, stk. 2 - 5

Naturstyrelsen,

Bilag 4
1. En beskrivelse af det påtænkte anlæg, herunder navnlig:

1.1. En beskrivelse af anlæggets fysiske udformning og karakteristika samt
arealanvendelsesbehovet under bygnings- og driftsfaserne, herunder angivelse af
anlægget på kortbilag i relevante målestoksforhold.

1.2. En beskrivelse af de væsentlige karakteristika for produktionsprocesserne, f.
eks. type og mængde af de anvendte materialer, herunder om der indgår
risikofyldte produktionsprocesser eller andre miljøbelastende forhold.

1.3. Et skøn efter type og mængde over forventede reststoffer og emissioner (vand-,
luft- og jordbundsforurening, støj, vibrationer, lys, varme, stråling osv.) i
forbindelse med driften af det foreslåede projekt.
Naturstyrelsen,

Bilag 4
2. En oversigt over de væsentligste alternativer, som bygherren har undersøgt,
og oplysninger om de vigtigste grunde til dennes valg af alternativ under
hensyn til virkningerne på miljøet. Endvidere en oversigt over de væsentligste
alternativer og alternative placeringer, som herudover har været undersøgt, en
beskrivelse af konsekvenserne af, at anlægget ikke gennemføres (0alternativet), samt oplysninger om de vigtigste grunde til planmyndighedens
valg af alternativ under hensyn til virkningerne på miljøet.

Naturstyrelsen,

Bilag 4
3. En beskrivelse af de omgivelser, som i væsentlig grad kan blive berørt af det
ønskede anlæg, beskrivelse af anlæggets betydelige virkninger på omgivelserne,
herunder navnlig virkningerne på befolkning, fauna, flora, 13) jord, vand, luft,
klimatiske forhold, omfanget af transport, materielle goder, herunder den
arkitektoniske og arkæologiske kulturarv, landskabet, offentlighedens adgang
hertil og den indbyrdes sammenhæng mellem ovennævnte faktorer 14) samt en
beskrivelse af de som en mulig følge af miljøpåvirkningerne afledte
socioøkonomiske forhold.
13) Beskrivelsen skal omfatte virkningerne på akut truede, sårbare, sjældne eller fredede
plante- og dyrearter eller arter som Danmark i international sammenhæng har et særligt ansvar
for.
14) Beskrivelsen skal anføre anlæggets direkte virkninger og i givet fald dets indirekte,
sekundære, kumulative, og kort- og langsigtede, vedvarende eller midlertidige samt positive
eller negative virkninger.

Naturstyrelsen,

Bilag 4
4. En beskrivelse af anlæggets såvel kortsigtede som langsigtede virkninger på
miljøet, som følge af:
4.1. Påvirkning af overflade- og grundvandssystemer.
4.2. Luftforurening.
4.3. Støjbelastning.
4.4. Anvendelsen af naturlige råstoffer.

4.5. Emission af forurenende stoffer, andre genevirkninger samt bortskaffelsen af
affald.
4.6. Beskrivelse af, hvilke metoder der er anvendt til forudberegningen af
virkningerne på miljøet.

Naturstyrelsen,

Bilag 4
5. En beskrivelse af de foranstaltninger, der tænkes anvendt med henblik på at
undgå, nedbringe og om muligt neutralisere de skadelige virkninger på miljøet.

6. Et ikke-teknisk resumé på grundlag af ovennævnte oplysninger.

7. En oversigt over eventuelle mangler ved oplysningerne og vurderingen af
miljøpåvirkningerne.

Naturstyrelsen,

Forslag til vejledning:

BILAG B. Checkliste til brug for fastlæggelsen af VVMredegørelsens indhold – Scoping.

Checklisten er ingen garanti – § 7 (og bilag 4) er det formelle
indholdskrav

Naturstyrelsen,

Høring, vedtagelse og tilladelse

Naturstyrelsen,

Kommuneplanretningslinjer
§ 8. Kommunalbestyrelsen skal offentligt bekendtgøre sin beslutning om
at vedtage kommuneplanretningslinjer for et anlæg omfattet af
bestemmelserne i § 3, stk. 1 eller § 3, stk. 2. Bekendtgørelsen skal indeholde:
1) Oplysning om indholdet af beslutningen og de betingelser, der
eventuelt er knyttet til den,
2) oplysning om de vigtigste begrundelser og betragtninger, der
ligger til grund for beslutningen, samt
3) en beskrivelse af de vigtigste foranstaltninger til at undgå,
nedbringe og om muligt neutralisere de værste skadelige virkninger.

Naturstyrelsen,

Kommuneplanretningslinjer
§ 8, stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal offentligt bekendtgøre sin
beslutning om ikke at vedtage kommuneplanretningslinjer for et
anlæg omfattet af bestemmelserne i § 3, stk. 1 eller § 3, stk. 2 samt
begrundelsen for beslutningen.

Naturstyrelsen,

Tilladelsen
§ 9. Kommunalbestyrelsen må ikke meddele VVM-tilladelse, jf. § 2, stk. 4, nr. 2, til
at påbegynde et VVM-pligtigt anlæg jf. § 3, stk. 1 eller § 3, stk. 2, før
kommuneplanretningslinjerne for anlægget er endeligt vedtaget. VVMtilladelsen skal offentligt bekendtgøres umiddelbart efter at tilladelsen
meddeles bygherren.
----------------------------------------------------------------------------------------3 tilfælde, hvor tilladelsen eller dele af den erstattes af anden tilladelse eller
godkendelse i stk. 2, 3 og 4:
Råstofloven, tilladelse efter § 7
Miljøbeskyttelsesloven, § 28, § 33
Vandforsyningsloven, § 18
Der skal stadig vedtages kommuneplanretningslinier for det pågældende anlæg på grundlag af
en vvm-vurdering

Naturstyrelsen,

Tilladelse
§ 9, stk. 2. En tilladelse efter § 7 i lov om råstoffer erstatter VVMtilladelsen, jf. § 2, stk. 4, nr. 2. Tilladelsen for et VVM-pligtigt anlæg, jf.
§ 3, stk. 1 eller 2, må dog tidligst meddeles, når der på grundlag af en
gennemført VVM-procedure foreligger endeligt vedtagne
kommuneplanretningslinjer for det pågældende anlæg.

Naturstyrelsen,

Tilladelse
§ 9, stk. 3. En VVM-tilladelse, jf. § 2, stk. 4, nr. 2, for et VVM-pligtigt
anlæg 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. Disse godkendelser
eller tilladelser må dog tidligst gives, når der på grundlag af en
afsluttet VVM-procedure foreligger endeligt vedtagne
kommuneplanretningslinjer for det pågældende anlæg.

Naturstyrelsen,

Tilladelse
§ 9, stk. 4. En godkendelse efter § 33 i lov om miljøbeskyttelse
erstatter i fuldt omfang VVM-tilladelsen, jf. § 2, stk. 4, nr. 2. for et
VVM-pligtigt anlæg, hvis anlægget kan etableres indenfor rammerne af
den før vedtagelsen af kommuneplanretningslinjerne for det VVMpligtige anlæg gældende lokalplan. Godkendelsen må dog tidligst
gives, når der på grundlag af en afsluttet VVM-procedure foreligger
endeligt vedtagne kommuneplanretningslinjer for det pågældende
anlæg.

Naturstyrelsen,

Information til offentligheden
Flere faser:
1. Screeningsafgørelsen – kun annoncering ved ”ikke VVM-pligt”
2. Idéfasen – annoncering, evt. borgermøde
3. Høring 8 uger– annoncering, som regel borgermøde
4a. Endeligt kommuneplantillæg + sammenfattende redegørelsen annoncering
4b. VVM-tilladelsen - annoncering
Oplysninger (bek. §§ 6, 8, 9) skal stilles til rådighed for offentligheden
med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven.

Naturstyrelsen,

Ændringer af anlæg
Ændringer eller udvidelser af anlæg bilag 1 eller 2, som allerede er
godkendt,
- når de kan være til skade for miljøet

Husk: Undersøg først om ændringen kan være omfattet af bilag 1,
punkt 38

Naturstyrelsen,

Straf
§ 14. Med bøde straffes den, der
Undlader at indgive skriftlig anmeldelse til
kommunalbestyrelsen efter § 2, stk. 1,

I strid med § 2, stk. 3, påbegynder et anmeldt anlæg før
kommunalbestyrelsen har truffet afgørelse.
Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer)
strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

Naturstyrelsen,

