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Ændrede rammer for miljøvurdering i MFVM
Miljøstyrelsen har ansvaret for:
• Point of Contact for Espoo-konventionen
• Kompetent myndighed for de projekter, som efter
miljøvurderingsbekendtgørelsen har større betydning, staten som
ejer mv.
• Rådgivning af kommuner og regioner
• Rådgivning af internt i styrelsen om reglerne og deres administration
• Udarbejdelse af vejledninger ( i hvert fald efter 2018)
Departementet har ansvaret for:
• Focal point for miljøvurderingsdirektivet (planer og programmer),
• Focal point for VVM-direktivet (konkrete projekter),
• Focal point for Espoo-konventionen,
• Lov om miljøvurdering,
• Miljøvurderingsbekendtgørelsen,
• Vurdering af Danmarks interesser i søgsmål ved EU-Domstolen,
• Rådgivning af Departementet og andre styrelser om reglerne og
deres administration,
• Rådgivning af andre ministerier om reglerne og deres administration
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Miljøstyrelsens projekter
1) Projekter hvor staten, jf. § 2, nr. 3, er bygherre.
2) Projekter, hvor Energinet.dk er bygherre.
3) Infrastrukturanlæg, der i sin udstrækning berører mere end to
kommuner, bortset fra kystbeskyttelsesprojekter.
4) Vandindvindings- og vandforsyningsanlæg, hvis det samlede anlæg
geografisk strækker sig over mere end to kommuner.
5) Vindmøller på 150 meter totalhøjde eller derover.

6) Projekter med direkte henblik på frakturering udelukkende i
forbindelse med efterforskning eller udvinding af skifergas.
Stk. 2. Miljøstyrelsen kan i særlige tilfælde, hvor Miljøstyrelsen
vurderer, at statens interesse i et konkret projekt omfattet af stk. 1
anses for at være af underordnet betydning, overlade kompetencen til
at varetage opgaven og beføjelserne til kommunalbestyrelsen, hvis
kommunalbestyrelsen anmoder herom.
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Miljøvurderingsprocessen
Positivt:
• Det brede miljøbegreb
• Inddragelse af offentligheden
• Alternativer
Negativt:
• Langsommelig proces
• Ofte meget digre
miljøkonsekvensrapporter
Udfordringer:
• Afgrænsningsrapport,
• Kendskab til konkrete projekt
• Natura 2000
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Screeninger, nedslag
• 13a) Ændringer eller udvidelser
af projekter i bilag 1 eller
nærværende bilag, som allerede
er godkendt, er udført eller er
ved at blive udført, når de kan
have væsentlige skadelige
indvirkninger på miljøet
(ændring eller udvidelse, som
ikke er omfattet af bilag 1).
• Færre projekter til screening
• Renoveringsprojekter
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Afgrænsning af projekt:
§3, stk 1
Vandindvindings- og
vandforsyningsanlæg, hvis det
samlede anlæg geografisk
strækker sig over mere end to
kommuner
Den konkrete sag er afgrænset til
ændringer i vandindvindingsanlæg
og forøgelse af indvundne
vandmængder ved fornyelse af
indvindingstilladelser.
Et projekt:
Gennemførelse af anlægsarbejder
eller andre installationer eller
arbejder, herunder nedrivning.
Projektets geografiske
udstrækning er dermed ikke over
mere end to kommuner.

