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Indledning
Denne bog omhandler Vurdering af Virkninger på Miljøet som et verdenskendt
miljøvurderingsredskab – ofte omtalt som Environmental Impact Assessment eller EIA. På dansk
forkortet VVM, som jeg har valgt at anvende i denne bog. Bogen er mit bud på baggrunden for VVMredskabets store udbredelse og brug, samt mit bud på, hvordan interessenter, procestrin og emnerne i
VVM kan forstås. Dermed har jeg ønsket at give en større forståelse for VVM som beslutningsredskab.
I de år, hvor jeg har beskæftiget med med VVM, har jeg ofte støt på holdningen, at VVM er en
overflødig og besværlig procedure, som ikke tjener noget formål. Projektet bliver alligevel, som det
allerede er besluttet. Og lige så tit har jeg set projekter ændre sig i løbet af VVM-proceduren. Jeg kan
bare nævne Silkeborg motorvejen, hvor det endelige projekt slet ikke var blandt myndighedernes
oprindelige forslag, eller hvad med den faste Femern forbindelse, der oprindelig skulle være en bro, da
en tunnel var alt for dyr. For at det hele ikke kun skal være veje, kan jeg også nævne naturgasledningen
fra Egtved til Stevns, som skulle dublere den eksisterende gasledning, men endte med at blive to
pumpestationer og kun en supplerende ledning på dele af Sjælland samt gå i vandet ved Avedøre i
stedet for Stevns.
Lad det også være sagt med det samme. Bogen er ikke et juridisk skrift. Selvom jeg i mange år har
beskæftiget mig med at fortolke såvel EU's VVM-direktiv som de danske VVM-regler, så har jeg ikke
til hensigt, at gøre fortolkningen til et tema. Sigtet er ikke at beskrive juridiske finurligheder i VVMreglerne, men at give en forståelse for hensigten med VVM-reglerne, så læseren forhåbentlig kan finde
hjælp til selv at fortage regelfortolkningen.
Bogen er heller ikke et videnskabeligt dokument, men bygger alene på mine egne oplevelser og
diskurser gennem 25 år med og om VVM. Det vil derfor heller ikke vrimle med henvisninger og
dokumentation. I den forbindelse er det vigtigt at huske, at administrative procedurer afspejler
magtforholdene i samfundet og derfor ændrer sig gennem tiderne også selvom overskriften ofte
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forbliver uændret.
Til min egen forståelse af VVM-redskabet har jeg gennem årene haft utrolig stor glæde og inspiration
af diskurser med bl.a. professor Bo Elling, professor Lone Kørnøv, juridisk konsulent Ulf Kjellerup,
landinspektør Ole Gregor, kollegaer i det nordiske samarbejde gennem Nordisk Ministerråd,
europæiske kollegaer i EU-Kommissionens ekspertgruppe og Vadehavssamarbejdet.
Vigtig for min forståelse var også indblikket i opbygning af VVM-systemet i den Malaysiske provins
Sabah.
Endelig, men ikke mindst, har min daglige dialog med VVM-medarbejdere i landets tidligere amter
senere regioner og allersenest kommuner været både en udfordring men også en vigtig
inspirationskilde.
Januar 2017
Gert Johansen
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1. Sigtet med VVM
VVM – et beslutningsredskab
VVM er den korte og mundrette udgave af ”vurdering af virkninger på miljøet”. På amerikansk hedder
det EIA, som står for ”environmental impact assessment”. I norden har det andre navne, således hedder
det på norsk KU, som står for konsekvens utredninger. På svensk hedder det MKB for
miljøkonsekvensbedømninger.
Kaster vi blikket sydpå hedder det på tysk UVP, som er forkortelsen for Umweltverträglichkeitsprüfung. Så kært barn har mange navne, men indholdet er det samme.
Det er en beslutningsprocedure, der består af en bygherres projektbeskrivelse, en umiddelbar vurdering
af i hvilket omfang projektet må antages at kunne påvirke miljøet væsentligt, en afgrænsning af det
påvirkede miljø, udarbejdelse af en rapport som indeholder projektbeskrivelsen, en beskrivelse af
miljøtilstanden i omgivelse som antages at kunne blive påvirket, en dokumenteret vurdering af den
forventede påvirkning af omgivelserne – miljøet, en beskrivelse af hvad der er gjort og kan gøres for at
mindske påvirkningen på både kort og langt sigt, og endelig hvilke alternativer der har været undersøgt
for om muligt at finde en bedre løsning – et bedre projekt.
Hertil kommer en høring af den berørte offentlighed, som har fået mulighed for at sætte sig ind i
projektet og dets konsekvenser gennem læsning af rapporten, borgermøder eller andet materiale.
Først herefter er det beslutningsgrundlag tilstede, der giver beslutningstageren ret til at træffe
beslutning om at tillade eller afslå tilladelsen til bygherrens projekt, samt på hvilke vilkår projektet kan
tillades.
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Jeg skriver med vilje ikke, at det er politikerne, der træffer beslutningen, for det er ikke en given sag, at
det skal være en politisk beslutning. Der er i mange lande tale om en administrativ eller
domstolslignende beslutning. Det gælder f. eks. i Sverige, Canada og USA.
EU's VVM-direktiv (Direktiv 2011/92/EU af 13. december 2011 om vurdering af virkning på miljøet
af visse offentlige og private projekter, som ændret ved direktiv 2014/52/EU af 16. april 2014) er et
minimumsdirektiv, hvilket betyder, at medlemslandene kan vælge at stille skærpede krav til både
brugen af VVM, proceduren og indholdet af VVM-rapporten. Direktivet definerer i artikel 1.2 punkt g,
VVM som en proces, der (mindst) består af følgende 5 trin:
” i) bygherrens udfærdigelse af en miljøkonsekvensvurderingsrapport, jf. artikel 5, stk. 1 og 2
ii) gennemførelse af høringer, jf. artikel 6 og, hvis det er relevant, artikel 7
iii) den kompetente myndigheds undersøgelse af de i miljøkonsekvensvurderingsrapporten fremlagte
oplysninger og eventuelle supplerende oplysninger, som bygherren om nødvendigt har fremlagt i
overensstemmelse med artikel 5, stk. 3, samt af eventuelle relevante oplysninger modtaget via høringer
i henhold til artikel 6 og 7
iv) den kompetente myndigheds begrundede konklusion om et projekts væsentlige indvirkninger på
miljøet under hensyntagen til resultaterne af den i nr. iii) omhandlede undersøgelse og, i givet fald,
dens egen supplerende undersøgelse, og
v) indarbejdelse af den kompetente myndigheds begrundede konklusion i alle de i artikel 8a
omhandlede afgørelser.”
Sigtet med VVM er altså at skabe et beslutningsgrundlag for projekter, som må antages at kunne
påvirke miljøet væsentligt, og gennem rapportudarbejdelse og høring sikre en helt almindelig offentlig
forvaltningsakt, hvor der kan tages hensyn til beskyttelsen af miljøet og menneskers livskvalitet.
VVM-proceduren sikrer, at projektet og dets miljømæssige konsekvenser og konsekvenserne for
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menneskers livskvalitet bliver fuldt oplyst, og at parter i sagen har haft lejlighed til at udtale sig, inden
der træffes afgørelse om projektet skal tillades etableret – så enkelt mener jeg, det kan beskrives.
Samtidig er sigtet, at give myndighederne alle de oplysninger, der er nødvendige for at kunne give alle
tilladelser til projektet på én gang. Det der også kaldes ”smart regulation”. Derved kan opnås en
administrativ sammenhængende forvaltning og en forvaltningsmæssig synergi.

Sagens interessenter
Bygherren
Det giver jo næsten sig selv. Bygherren er den, der ønsker at gennemføre projektet – projektejeren om
man vil.
Det er enkelt, når bygherren er en privatperson eller et privat firma. Så vil det som regel være
temmelig nemt at fastslå og under processen fastholde, hvem der er bygherren eller varetager
bygherrens interesser i sagen.
Anderledes svært er det, når bygherren er en offentlig myndighed eller et offentligt selskab. I de
situationer er det vigtigt i hele processen at fastholde, hvem der repræsenterer bygherre interesserne.
Dette er især vigtigt, når og hvis der i forløbet foretages projektændringer. Ved projektændringer kan
der let opstå en forskydelse af bygherreansvaret til VVM-myndigheden, hvorved den for
procesforløbet nødvendige adskillelse mellem bygherreinteresser og VVM-myndighed kan forsvinde,
og kompromittere VVM-processen.
Det er i den forbindelse vigtigt at understrege, at det normalt er bygherren, der udarbejder selve VVMrapporten, men det er VVM-myndigheden, der stiller de faglige og kvalitative krav til indholdet af
rapporten. Denne skelnen mellem bygherrens opgave og VVM-myndigheden er nu fastlagt i direktivet
for netop at sikre myndighedens objektivitet i hele VVM-procedurens forløb, samtidig med at
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direktivet pålægger medlemsstaterne ved implementeringen i lovgivningen at sikre denne adskillelse
også, hvor myndigheder er bygherrer.

VVM-myndigheden
VVM-myndigheden er den myndighed, som bygherren indledningsvis henvender sig til for at få
afklaret, om projektet vil være VVM-pligtigt. VVM-myndigheden er også den myndighed, der leder
VVM-processen og sikrer, at processens forskellige interessenter inddrages på de rigtige tidspunkter i
processen.
VVM-myndigheden har også ansvaret for omfanget og kvaliteten af VVM-rapportens indhold eller
”scope”. Det påhviler også VVM-myndigheden at have ansvar for at indhente andre kompetente
myndigheders holdninger og bidrag til indholds- og kvalitetskrav.
Det er også VVM-myndigheden, der accepterer - ”godkender” - VVM-rapporten inden den sendes i
høring. VVM-myndigheden står således inde for, at indholdet er korrekt og tilstrækkeligt til at give den
nødvendige og tilstrækkelige beskrivelse af projektet og projektets miljømæssige konsekvenser samt
konsekvenserne for de berørte menneskers livskvalitet.
Det gælder også, hvor VVM-myndigheden må indhente oplysninger og viden fra andre
miljømyndigheder for at kunne ”godkende” VVM-rapporten.
VVM-myndigheden skal i tilfælde af en ”one stop shop” procedure sikre sig, at oplysningerne i VVMrapporten har et detaljeringsniveau, der muliggør udstedelsen af de tilladelser og godkendelser, der er
indeholdt i VVM-tilladelsen, når den i ”one stop shop'en” træder i stedet for andre miljøgodkendelser
og tilladelser.
Som allerede tidligere nævnt er det vigtigt at holde bygherre interesser og VVM-myndighed skarpt
adskilt for at sikre VVM-procedurens legitimitet, det gælder ikke mindst i beslutningsfasen, hvor der
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ellers let kan opstå den tanke, at VVM-proceduren er en skinproces for et allerede besluttet projekt, og
tilladelsen kun er et givet nødvendigt onde.
I sådanne tilfælde er klagemyndigheden den eneste myndighed, der kan opretholde processens
legitimitet, medmindre klagemyndigheden også er kompromitteret ved at være instruktionsmæssigt
underlagt den besluttende myndighed.

Berørte myndigheder
Myndigheder kan være berørt ud fra forskellige betragtninger. Jeg anvender altså ikke begrebet berørt
myndighed i direktivets juridiske betydning men i forhold til sigtet med VVM-processen. At der så
gerne burde være sammenfald, er noget helt andet og et spørgsmål, som jeg helst overlader til
klagenævn og domstolene – ikke mindst EU-domstolen at tage stilling til.
En myndighed, der besidder en særlig kompetence på miljøområdet, burde umiddelbart være at
betragte som berørt myndighed i en VVM-proces. Det er naturligvis klart, at først på grundlag af en
vurdering af det konkrete projekt i en scopingproces kan det fastlægges, hvilke miljøkompetencer der
er behov for i forhold til det konkrete projekt. Det er således først på grundlag af en scopingproces
muligt at afgrænse, hvilke miljøfaglige myndigheder, der vil være berørt af det konkrete projekt.
Således må alle miljøfaglige myndigheder betragtes som berørte, indtil der foreligger en gennemført
scopingproces, hvorved den enkelte miljøfaglige myndighed selv har tilkendegivet, hvorvidt den vil
være berørt af projektet.
I tilfælde, hvor en miljømyndighed har tilkendegivet ikke at være berørt, kan myndigheden alligevel
være berørt. Det gælder i de tilfælde, hvor myndigheden skal give en tilladelse eller godkendelse for,
at projektet kan gennemføres. I sådanne tilfælde vil den pågældende myndigheds manglende deltagelse
i VVM-processen kunne være undergravende for sigtet med VVM-proceduren – nemlig at give det
nødvendige og tilstrækkelige grundlag for projektets realisering. Desværre ses det af og til, at enkelte
miljømyndigheder på denne måde forsøger i strid med hensigten med VVM-proceduren at sidde i
”baghånd” i beslutningsprocessen.
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En myndighed kan også være berørt på grund af dens ansvar for at udarbejde planer eller programmer
for den fysiske udvikling i det område, hvor projektet tænkes realiseret. Den pågældende
planmyndighed behøver ikke selv besidde nogen miljøfaglig kompetence, men kan gennem
myndighedens planlægningskompetence påvirke miljøet og omgivelserne, hvilket ofte kan være
tilfældet. Planmyndigheden er imidlertid vigtig for VVM-processen, idet planerne i sig selv kan være
et udtryk for en tidligere afvejning af forskellige miljøinteresser og dermed kan være grundlaget for
den nødvendige og vigtige dialog i VVM-processen med de miljøfaglige myndigheder. Igen handler
det om, at VVM-processen skal lede frem til et umiddelbart og fuldstændigt beslutningsgrundlag for at
kunne tillade, ændre eller afslå bygherrens projekt.

Offentligheden
En meget vigtig del af offentligheden er de i forvaltningslovens forstand egentlige parter i sagen.
Denne del af offentligheden skal indrages allerede i screeningsprocessen. Det vil sige, at der ikke må
træffes en screeningsafgørelse om, at et projekt ikke er VVM-pligtig før, der har været gennemført en
partshøring i henhold til forvaltningsloven. Derimod er partshøringen ikke formelt nødvendig, hvis
screeningsresultatet vil blive VVM-pligt, men hvem ved det på forhånd?
Det skyldes, at den del af offentligheden, der er part i sagen, ikke kan opnå et mere gunstigt resultat af
screeningen end, at projektet bliver omfattet af kravet om at gennemføre VVM-proceduren.
VVM-direktivet opererer med to offentligheder. Den almene offentlighed, som er kendetegnet ved en
eller flere fysiske eller juridiske personer og disses foreninger, organisationer eller grupper samt den
berørte offentlighed.
Den berørte offentlighed er ifølge direktivet den del af offentligheden, som er berørt af, kan blive
berørt af eller har en interesse i de beslutningsprocedurer på miljøområdet, der er nævnt i direktivets
artikel 2, stk. 2. Det vil sige procedurer, der fører til en eller anden miljøgodkendelse eller tilladelse til
det pågældende projekt. Det er langt hen ad vejen identisk med forvaltningslovens partsbegreb.
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Imidlertid omfatter direktivets berørte offentlighed også ikke-statslige organisationer, der arbejder for
at fremme miljøbeskyttelse, og som opfylder alle krav efter national lovgivning, for at have en
interesse i sagen. Det vil eksempelvis sige lokale miljøforeninger og DN.
Hermed skulle også Århuskonventionens offentlighedsbegreb være tilgodeset.
Denne skelnen mellem forvaltningslovens parter, den berørte offentlighed og offentligheden i bred
forstand kan have betydning for et hensigtsmæssigt procesforløb og dermed hensynet til bygherrens
sagsbehandling.

Interesseorganisationer – NGO'er
Uanset om NGO'er i forbindelse med VVM vil være en del af den berørte offentlighed, vil det i mange
tilfælde være hensigtsmæssigt, at inddrage NGO'er tidligt i processen – og ofte allerede i
screeningsprocessen – for at sikre de nødvendige faglige indput i sagsbehandlingen. Her vil jeg blot
nævne DOF (Dansk Ornitologisk Forening), som et eksempel på en NGO, der indsamler væsentlige
oplysninger, som både kan og undertiden bør indgå i såvel screeningsgrundlaget som en egentlig
VVM-rapport. Tilsvarende kan der lokalt være borgere, der på grund af faglighed eller som
fritidsinteresse besidder særlige og vigtige lokale miljøoplysninger – eller forslag til alternative
løsninger, som både bygherren og miljømyndigheden kan have glæde af at kende så tidligt i processen
som muligt. Alternativt vil sådanne vigtige oplysninger typisk dukke op sidst i høringsperioden og kan
i værste fald føre til, at der skal udarbejdes en supplerende VVM-rapport og gennemføres tilsvarende
ny høring inden beslutningsgrundlaget er til vejebragt.
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Eksempel på bygherrens projekt (Stormen, Bodø)
Brændvidde 24mm betragtningsafstand 18 cm
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2. Projektet
Projektbegrebet, der er knyttet til VVM-reglerne afviger fra, hvad almindeligvis vil blive forstået ved
et projekt. Typisk vil et projekt blive forstået som et større anlægsarbejde. De danske VVM-regler har
gennem tiderne også været præget af denne opfattelse. Ofte blev VVM omtalt som en procedure, der
var knyttet til større anlægsprojekter, som kunne påvirke miljøet væsentligt.
VVM-direktivet definerer et projekt, som:
— gennemførelse af anlægsarbejder eller andre installationer eller arbejder
— andre indgreb i det naturlige miljø eller i landskaber, herunder sådanne, der tager sigte på udnyttelse
af ressourcer i undergrunden
Hertil kommer, at projekttyperne, der under alle omstændigheder kan være omfattet af VVM-reglerne,
fremgår af direktivets bilag I og II. Det skal i den forbindelse huskes, at projekttyperne skal tolkes
udvidende og ikke indsnævrende. Hvilket kan få stor betydning for forståelsen af eksempelvis
”integrerede kemiske anlæg” eller ”nyanlæg til jernbanefjerntrafik”, som Spanien havde problemer
med at forstå.
Projektdefinitionen indebærer også, at tilsyneladende selv meget små ændringer på et bestående anlæg
kan være omfattet af VVM-reglerne. Det kan eksempelvis være ændringer af vejbenyttelsen gennem
ændret skiltning, som kan indebære eller har til sigte at foretage en væsentlig flytning af trafikken.
Tilsvarende vil få ændringer i vandføringen af et åløb være VVM-pligtigt, hvis det kan indebære, at
der kan opstå vandlidende arealer eller udtørring.
Et andet eksempel kan etablering af et belysningsanlæg ved et idrætsanlæg, som dermed f. eks. må
antages at ville belyse et ellers tidligere mørkt beliggende boligområde.
Det er således vigtigt i første omgang at se på den mulige miljøpåvirkning, når det skal afgøres om et
indgreb i det fysiske miljø eller et anlæg, er et projekt omfattet af VVM-reglerne frem for omfanget og
størrelsen af indgrebet eller anlægget.
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På dette stade vil det ofte være tilstrækkeligt blot at have et skitseret projekt for at afgøre om, der er
tale om et projekt omfattet af VVM-pligten.

Projektet skal ses i sin helhed
Et andet vigtigt element i VVM-direktivet er, at et projekt såvel i forbindelse med screeningen som
senere i forbindelse med selve VVM-vurderingen og proceduren skal ses som et samlet hele. Et projekt
må ikke gøres til genstand for opsplitning, hverken hvad angår projektets enkelte delelementer eller
opsplittes i etaper som allerede er kendte på projekttidspunktet.
Projektet skal betragtes samlet som eet projekt, også selvom de enkelte dele af projektet hver for sig
kan være opført på bilagslisterne. Direktivet forudsætter, at såvel en screening som en egentlig VVMproces omfatter det samlede projekt vurderet udfra den helhed det udgør. Det samme gælder VVMrapporten, som skal behandle og vurdere det samlede projekts indvirkning på miljøet, og tilsvarende
skal afgørelsen om, hvorvidt bygherren kan opnå tilladelse til at gennemføre projektet foretages på
grundlag af den samlede vurdering af hele projektets miljømæssige påvirkninger.
Hvis der sker en opsplitning som følge af en uhensigtsmæssig lovgivning kan såvel
screeningafgørelsen, VVM-processen og senere en evt. VVM-tilladelse være i strid med VVMdirektivet.

Detaljeringsgrad
Bygherren vil som regel gerne meget tidligt i projektskitseringen have truffet en afgørelse om, hvorvidt
projektet vil være VVM-pligtigt.
Da det imidlertid ikke kun er projektdefinitionen, der afgør om projektet er VVM-pligtigt eller ej, vil
det ofte være nødvendigt med en vis grad af konkretisering og detaljering af projektet, før VVMmyndigheden vil kunne træffe en afgørelse om, hvorvidt projektet vil være VVM-pligtigt.
Forudsætningen for VVM-pligt er grundlæggende spørgsmålet om, hvorvidt projektet må antages, at
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kunne påvirke miljøet væsentligt.
Dette spørgsmål kan imidlertid kun besvares og afgøres af VVM-myndigheden, når projektet har nået
en sådan grad af konkretisering, at karakteren af projektets væsentlige forventede miljøpåvirkninger
kan forudsiges. Det er altså ikke nok at have et løst skitseret projekt til at kunne afgøre, om projektet
vil være VVM-pligtigt eller for den sags skyld så meget desto mere indholdskravet til VVM-rapporten.
På den anden side vil et for færdigt VVM-pligtigt projekt let kunne give både myndighed og bygherre
problemer i forhold til evt. ændringer og justeringer, der typisk er resultatet af VVM-processen.
Ændringer, der ikke kun pålægges bygherren af VVM-myndigheden som et resultat af den offentlige
høring, men oftest er ændringer, som bygherren selv foreslår og finder hensigtsmæssige under arbejdet
med den miljømæssige vurdering af projektet.
I fremtiden, hvor bygherren får ansvaret for VVM-rapporten, må det forventes, at denne fordel ved
VVM-proceduren, der leder til bedre projekter gennem vurderingsarbejdet, vil blive tydeligere for
både myndigheder og bygherrer, men også at myndigheden vil stille mere præcise krav til projektets
konkretisering inden den indledende myndighedsbehandling kan finde sted – i form af stillingtagen til
VVM-pligten (screening) eller VVM-rapportens indhold (scoping).

Alternativer
Direktivet stiller krav om at give en oversigt over de væsentligste alternativer, som bygherren har
undersøgt, og oplysninger om de vigtigste grunde til valget under hensyn til de miljømæssige
virkninger.
Det er således op til bygherren at oplyse om, hvilke alternativer bygherren har overvejet i forbindelse
med valget af projektet. Nogle bygherrer vil måske vælge ikke at oplyse om alternative overvejelser
for at undgå en debat om, hvorvidt bygherren har valgt det mest hensigtsmæssige projekt.
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Det kan imidlertid vise sig for bygherren at være et dårligt valg at tilbageholde oplysninger om
overvejede alternativer, da sådanne alternativer kan vise sig alligevel at fremkomme meget sent i
VVM-proceduren og i værste fald føre til, at proceduren må gå om og dermed give en meget stor
forsinkelse i tilladelsesproceduren.
VVM-myndigheden har også et ansvar for at få medtaget væsentlige alternativer i forbindelse med
fastlæggelsen af VVM-rapportens indhold – Scope't. Myndigheden har nemlig mulighed for at stille
krav om at få belyst specifikke alternativer. I den forbindelse er det vigtigt, at VVM-myndigheden
tager projektets mulige miljømæssige belastninger i betragtning – bl.a. ved at sætte sig i den berørte
offentligheds sted. Desuden er det også en god ide, hvis myndigheden overvejer, hvilke ønsker til
alternativer, der kunne tænkes at blive fremført af NGO'er. Netop disse forhold er medvirkende til, at
det er en god ide reelt at inddrage såvel offentlighed som NGO'er i scopingfasen.
Under tiden er det også set, at VVM-myndighedens krav om at få belyst bestemte alternativer i VVMrapporten er endt med at skulle blive bygherrens foretrukne valg og dermed hovedprojektet.
Offentligheden vil også kunne have krav på at få belyst relevante alternativer. Et sådant krav vil kunne
rejses i den indledende fastlæggelse af VVM-rapportens indhold. Det er i direktivets ånd, at
offentligheden reelt inddrages i scopingfasen, hvilket er det mest hensigtsmæssige. Direktivet
fastlægger, at offentligheden inddrages så tidligt som muligt i VVM-proceduren, hvilket senest burde
være i forbindelse med udarbejdelsen af scopingdokumentet og allersenest i forbindelse med en
offentliggørelse af scopingdokumentet.
Under alle omstændigheder vil offentligheden uanset, hvornår den orienteres kunne påvirke indholdet
af VVM-rapporten. VVM-myndigheden vil nemlig – også i henhold til direktivet – være forpligtet til
at medtage en beskrivelse af miljømæssige konsekvenser, hvis disse må antages at kunne være
væsentlige. Det gælder også, hvis forholdet først bliver kendt, når VVM-rapporten er udarbejdet.
Det er således mindre hensigtsmæssigt og kan være i strid med direktivet, hvis offentligheden først får
mulighed for at stille krav om undersøgelse af alternativer i forbindelse med høringen over VVM20

rapporten. Det kan nemlig i værste fald betyde, at der skal udarbejdes en supplerende VVM-rapport og
afholdes endnu en offentlig høring, før beslutningsgrundlaget vil være tilvejebragt. Et eksempel herpå
var fastlæggelsen af Århus-Herning motorvejen på strækningen forbi Silkeborg, men der findes også
andre eksempler, hvor offentlighedens ønsker om vurdering af alternativer, har betydet krav om en
supplerende VVM-rapport og fornyet offentlig høring.
Alternativer bør ikke nødvendigvis vurderes i samme omfang som hovedprojektet men skal dog
miljøvurderes til et sådant niveau, at det kan udelukkes, at det ville være et bedre funktionelt og
miljømæssigt valg. Det vil sige, at det skal kunne afgøres om alternativet vil kunne tilgodese
bygherrens sigte med projektet og samtidig være en miljømæssig så meget bedre løsning end
bygherrens projekt, at myndigheden i givet fald vil kunne afslå bygherrens ønske til projekt med
henvisning til alternativet – eller sagt på en anden måde, alternativet kan stilles som ”vilkår” for en
tilladelse.

One stop shop
”One stop shop” er et nyt begreb i forbindelse med VVM-reglerne og VVM-proceduren. Den går i
korthed ud på, at VVM-proceduren afsluttes med en samlet miljøtilladelse til at igangsætte,
gennemføre og idriftsætte projektet.
VVM-direktivets ”one stop shop” regler omfatter af gode grunde kun EU-regulerede tilladelser, som
udspringer af EU-miljødirektiverne. Det er eksempelvis Habitatdirektivet, Industriel
forureningsdirektiver (miljøgodkendelsen), Vandrammedirektivet og Sevesodirektivet blot for at
nævne nogle af de mest iøjnefaldende.
I direktivet lægges der stor vægt på at få etableret ”one stop shop” systemet i medlemslandene,
imidlertid er det endnu kun et krav i forbindelse med habitat- og fugledirektivet, men jeg er ikke i tvivl
om, at det på lidt længere sigt vil det blive et krav, der vil omfatte alle relevante direktiver – altså en
VVM-procedure og én fuld integreret miljøtilladelse/godkendelse.
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Ideen er god men betyder også, at det må forventes, at projekter, der omfattes af denne ”one stop shop”
ordning, vil nå en langt højere grad af detaljering - tæt på egentlig færdig projektering - inden
offentliggørelsen af VVM-rapporten.
Det er på den ene side godt, fordi det giver mulighed for en mere præcis miljøvurdering, men på den
anden side kan det også betyde, at projektet af bygherren og myndigheden vil blive opfattet som mere
”færdigt” under den offentlige høring.
Det kan indebære, at offentligheden vil få meget vanskeligere ved at få optaget forslag til ændringer
ind i de overvejelser såvel bygherre som myndighed skal foretage i forbindelse med beslutningen om
at tillade det pågældende projekt. Dermed kan ”one stop shop'en” betyde en udvanding af det egentlige
sigte med VVM-proceduren i forhold til offentligheden og dens egentlige deltagelse i
beslutningsprocessen i forbindelse med projekter, der vil kunne påvirke miljøet og dermed kan
offentlighedens indflydelse på projektets udformning og placering svækkes væsentligt.
Denne mulige uheldige følge af ”one stop shop'en” kan i høj grad modvirkes ved en tidlig og reel
inddragelse af offentligheden i scopingfasen. Desværre sikrer VVM-direktivet ikke en sådan
inddragelse, og det bliver således overladt til det enkelte medlemsland i forbindelse med
implementeringen af ”one stop shop’en”, at få VVM-proceduren til at virke efter hensigten.

Senere ændringer
VVM-rapporten skal selvfølgelig tage alle væsentlige miljøpåvirkninger og relevante alternative
løsninger i betragtning men trods det, vil der kunne opstå et behov for at skulle ændre en VVMrapport, der allerede er sendt ud i offentlig høring.
Det kan enten skyldes, at rapporten er fejlbehæftet eller mangler vurderinger af væsentlige
miljøforhold. Det kan også skyldes, at der under den offentlige høring er fremkommet relevante
alternativer, som skal undersøges, eller at offentligheden har peget på mulige væsentlige miljømæssige
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konsekvenser, som ikke er blevet tilstrækkeligt behandlet i rapporten.
Sådanne mangler vil under alle omstændigheder betyde, at rapporten ikke kan danne grundlag for den
efterfølgende beslutning om at tillade eller afslå bygherrens ønske om at kunne gennemføre projektet.
VVM-direktivet er ikke til hindring for at gennemføre senere ændringer i VVM-rapporten, men stiller
dog en væsentlig betingelse for, at disse ændringer vil kunne få gyldighed, nemlig at de har været gjort
til genstand for en offentlig høring. Det vil i praksis sige, at trænger VVM-rapporten til ”reparation”,
så skal det ledsages af en ny offentlig høring, så offentligheden har haft mulighed for at forholde sig til
projektet påny og igen fået lejlighed til at kommentere projektet på det ændrede grundlag.
Derimod er der ikke krav om ændring af VVM-rapporten, hvis de efterfølgende ændringer kun
vedrører selve projektet, og ændringen ved en selvstændig vurdering må antages ikke at kunne påvirke
miljøet yderligere i forhold til den påvirkning der fremgår af VVM-rapporten. Det kan eksempelvis
være tilfældet, hvor den offentlige høring munder ud i en ændret men miljømæssig forbedret løsning.
I sådanne tilfælde kan såvel bygherre som VVM-myndighed have et ønske om at den VVM-rapport,
der afleveres som beslutningsgrundlag ændres. Det er imidlertid min klare opfattelse, at VVMrapporten IKKE må ændres, når den (sidste) offentlige høring er igangsat.
Ændringer i projektet, der er et resultat af den offentlige høring kan og bør derimod fremgå af det
materiale, der opsummerer resultatet af høringen, og som skal indgå i beslutningsgrundlaget.
Af samme grund skal dette materiale også være tilgængeligt for offentligheden og dermed kunne indgå
i en eventuel senere klagesag.
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Panuninstituttet set fra Elmegade
Brændvidde 50 mm betragtningsafstand 35 cm
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3. Væsentlighed
VVM-processen består af en lang række skøn, hvori indgår begrebet ”væsentlighed”. Både bygherre,
myndigheder og NGO'er ønsker ofte disse skøn erstattet af faste grænseværdier. Faste grænseværdier
har den fordel, at det umiddelbart er til at afgøre om et projekt befinder sig på den ene side eller den
anden side af en grænseværdi. Til gengæld kan faste grænseværdier muliggøre manipulation,
besværliggøre løbende miljømæssige forbedringer, og er under alle omstændigheder være en hindring
for i tilstrækkeligt omfang at inddrage kumulative påvirkninger, som følge af det påtænkte anlæg.
Inden jeg går nærmere ind på en mere detaljeret gennemgang af forskellige typer af væsentlighed, vil
jeg kort beskrive en mere almen forståelse af væsentlighed i forhold til brugen af miljøet og fast
ejendom. Denne generelle forståelse af væsentlighed har ofte hjulpet mig, når det har været svært at
afgøre, om der var tale om en væsentlig påvirkning eller ej.
Det er min opfattelse, at når der i VVM anvendes begrebet væsentlighed, så skal der tages
udgangspunkt i et ejendomsbegreb, som ikke umiddelbart er begrænset. Det vil sige, at på din ejendom
har du som udgangspunkt ret til at gøre, hvad der falder dig ind. Imidlertid vil naboen også have
samme ret, så hvis din aktivitet forhindrer naboen i at foretage sig noget tilsvarende på sin ejendom, så
overskrider du din umiddelbare ejendomsret. Du påvirker naboens ejendom ”væsentligt”.
Dette kan og er blevet udvidet til at omfatte en tilsvarende samfundsmæssig interesse i at sikre naturen
eller befolkningens sundhed og kulturminder, således at din aktivitet ikke må skade naturen i videre
omfang eller tredjeparts sundhed eller kultur.
På denne noget simple baggrund bliver det nogle gange lettere at forstå, hvornår væsentligheden
indtræder – også hvor der ikke er fastlagt grænseværdier.

Grænseværdier
Grænseværdier skal forstås i lyset af, at der på miljøområdet ikke findes absolutte grænseværdier for,
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hvornår en belastning af miljø kan siges ikke at have en væsentlig betydning. Grænseværdier er
derimod et udtryk for, hvad der på et givet tidspunkt er teknisk muligt og samfundsmæssigt
acceptabelt.
Det betyder, at uanset om grænseværdier overholdes, vil der være tale om en belastning af miljøet, og
måske også en væsentlig belastning, hvorfor grænseværdier løbende bør revideres.
Grænseværdier har det imidlertid med at blive meget statiske. Ved blot at se på de danske
grænseværdier, der er knyttet til miljøgodkendelser, er det tydeligt, at mange grænseværdier ikke har
ændret sig i de 40 år, reglerne om miljøgodkendelse har eksisteret, og det skyldes ikke, at
grænseværdierne er udtryk for evige sandheder eller en uvæsentlig belastning af miljøet.
Eksempelvis er støjen vi skal tåle fra vejtrafikken fortsat den samme. Derved har grænseværdierne
virket konserverende og ikke medvirket til at give bilindustrien incitament til eksempelvis at reducere
støjen fra biler, hvilket el-bilen viser sagtens kunne have været gjort ved at have fremmet en anden
teknologisk udvikling. I stedet for har konsensus om grænseværdierne fjernet det stadige
markedsmæssige pres på producenterne til at udvikle miljømæssigt bedre produkter.
Tilsvarende er det stadig sådan, at de vejledende støjgrænser for industrien tillader, at de, der bor i
etageboliger, må belastes væsentlig højere end de, der bor i parcelhuskvarterer. En forskel der næppe
kan begrundes i, at der er fysiologiske forskelle på de mennesker, der bor i etageejendomme, i forhold
til dem, der har råd til parcelhuset.
Væsentlighed afgjort på grundlag af en fastsat grænseværdi kan imidlertid vise sig at være
utilstrækkelig, idet nyere viden kan have klargjort, at den eller de anvendte grænseværdiers
overholdelse ikke vil sikre naturen eller den menneskelige sundhed. I givet fald må et projekt antages
at kunne påvirke miljøet væsentligt på trods af, at det overholder de vejledende og dermed fastsatte
grænseværdier.
Den almindelige anvendelse af grænseværdier er, at disse på en og samme tid er inkluderende og
ekskluderende. Det vil i støjeksemplet sige, at en belastning over grænseværdien er en uacceptabel
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belastning og under er belastningen i orden.
Hvis grænseværdien bruges til afgøre om et projekt omfattes af lovgivningen, vil det betyde, at enten
er projektet omfattet af lovgivningen, eller også er det ikke omfattet af lovgivningen.
Grænseværdier kan imidlertid også anvendes, så de kun er inkluderende og ikke samtidig
ekskluderende.

Inkluderende grænseværdier
Når grænseværdier er inkluderende, betyder det i VVM sammenhæng, at over grænseværdien, er det
obligatorisk at gennemføre VVM-proceduren før projektet må tillades og påbegyndes – VVM-pligt.
Grænseværdierne, der er knyttet til de enkelte projekttyper på direktivets bilag I, er inkluderende
grænseværdier, idet projektet, der ikke er omfattet af bilag I er opført på bilag II.
VVM-reglerne udelukker ikke brugen af grænseværdier og disse anvendes da også i afgrænsningen af
de projekttyper, der altid er VVM-pligtige – altså skal gennemgå VVM-proceduren. Disse projekttyper
findes i direktivets bilag I.
Imidlertid er grænseværdierne i bilag I kun inkluderende grænseværdier. Det vil sige, at
grænseværdierne kun afgør om, der er obligatorisk VVM-pligt, men ikke modsætningsvis undtager
projekter under grænseværdien for VVM-pligten.
Under grænseværdien står de pågældende projekttyper på direktivets bilag II, hvilket indebærer VVMpligt, hvis projektet må antages at kunne påvirke miljøet væsentligt.
Denne brug af grænseværdien som alene en inkluderende grænseværdi følger af VVM-direktivets
artikel 2 stk. 1
”Medlemsstaterne vedtager de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at projekter, der bl.a. på grund
af deres art, dimensioner eller placering kan forventes at få væsentlige indvirkninger på miljøet,
undergives et krav om tilladelse og en vurdering af disse indvirkninger, inden der gives tilladelse.
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Disse projekter er defineret i artikel 4.”
Grænseværdierne må nemlig ikke udelukke et projekt, der må antages at kunne påvirke miljøet
væsentligt, fra VVM-pligten.
VVM-direktivet er et minimumsdirektiv, hvorfor det giver mulighed for at medlemslandene kan vælge
at fastsætte grænseværdier for bilag II projekter – jf. direktivets artikel 4. Disse grænseværdier skal
dog udformes som inkluderende grænseværdier for ikke at være i strid med direktivets artikel 2.
Fordelen ved sådanne grænseværdier er, at de forenkler screeningen ved at sikre VVM-pligt i de
tilfælde, hvor det må forventes, at en screening alligevel i alle tilfælde ville føre til VVM-pligt.
Imidlertid har den seneste ændring af direktivets artikel 4 pålagt medlemsstaterne at
screeningsafgørelser om hvorvidt et projekt opført på direktivets bilag II er VVM-pligtigt altid skal
begrundes med henvisning til relevante kriterier i direktivets bilag III. Herved er der også sat grænser
for brugen af inkluderende grænseværdier og case by case screening er næsten gjort obligatorisk.

Ekskluderende grænseværdier
Brugen af ekskluderende grænseværdier i forbindelse med VVM-reglerne og direktivet er yderst
begrænsede. Direktivet forudsætter, at en ekskluderende grænseværdi kun må indføres, hvis det under
alle omstændigheder kan udelukkes at et projekt, der vil kunne påvirke miljøet væsentligt, ikke derved
fritages for VVM-proceduren og VVM-reglerne.
Netop dette krav har været grundlaget for en lang række domme fra EU-domstolen, hvor
medlemslande har indført ekskluderende grænseværdier. Den seneste ændring af VVM-direktivet har
ikke gjort dette problem klarere, idet direktivets artikel 4 direkte angiver at medlemslandene har
mulighed for at fastsætte ekskluderende grænseværdier til at afgøre om et projekt er VVM-pligtigt.
Artiklen fastlægger dog også at ved fastlæggelsen af grænseværdierne skal alle relevante kriterier i
bilag III tages i betragtning – hvilket fortsat indebærer, at ethvert projekt som er opført på bilag II og
som må antages at kunne påvirke miljøet væsentligt – direktivets artikel 2 – skal være omfatte af
28

VVM-pligten og et krav om tilladelse.
Altså i realiteten ingen større klarhed og heller ingen ændring i forhold til reglerne fra det første VVMdirektiv i 1985.

Områdeafgrænsninger
Områdeafgrænsninger er et andet udtryk for en væsentlighed. Områdeafgrænsninger udtrykker typisk
en arealafgrænset interesse – eksempelvis grænsen mellem by- og landzone. Kystzonen er tilsvarende
en arealmæssig beskyttelsesinteresse. Kendetegnende for alle disse arealudpegninger er, at de på
samme tid ofte både er inkluderende og ekskluderende, således at indenfor områderne gælder
beskyttelsen, og udenfor er den til gengæld ikke gældende.
Naturbeskyttelsesloven indeholder også en række bestemmelser, der kommer til udtryk i
arealudpegninger og -afgrænsninger. Det gælder fredninger, § 3 områder, strandbeskyttelsen. Disse
arealudpegninger er som udgangspunkt både inkluderende og ekskluderende.
I forbindelse med naturbeskyttelseslovens arealudpegninger skal den ekskluderende effekt dog tages
med et vis forbehold, idet der altid vil skulle skeles til beskyttelsesinteressen. I visse tilfælde er
beskyttelsen måske tilvejebragt, hvor der ikke har været taget stilling til et muligt projekt af den
aktuelle type. Eksempelvis kan en landskabsfredning være gennemført i 1930'erne og ikke have taget
højde for 150m høje vindmøller. I sådanne tilfælde vil et projekt godt kunne påvirke miljøet
væsentligt, selvom det umiddelbart ikke er placeret på et areal med særlige beskyttelsesbestemmelser.
Især Nbl. § 3 områder udgør en særlig udfordring, da områderne vurderet selvstændigt mange gange
ikke udviser særlige naturværdier, og derfor ”glemmes” det ofte, at ideen bag § 3 områderne bl.a. er, at
de skal vurderes ud fra værdien som ”trædesten” i et net af biologiske korridorer også kaldet fauna
passager. Af samme grund kan nedlæggelsen af et umiddelbart ubetydeligt § 3 område godt udgøre en
væsentlig påvirkning af miljøet.
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Tilsvarende gælder også for skovområder, herunder fredskov.

Inkluderende områdeudpegninger
En mere moderne og særlig type arealudpegninger udgør habitatområderne, idet disse kun er
inkluderende, således at indenfor habitatområderne gælder beskyttelsesbestemmelserne, men
beskyttelsesbestemmelserne er imidlertid også gældende udenfor habitatområderne, hvis aktiviteten
udenfor habitatområdet kan påvirke beskyttelsen indenfor habitatområdet. Habitatområderne har
således alene en inkluderende effekt.
Således er projekter, der arealmæssigt befinder sig indenfor et Habitatområde, altid VVM-pligtige.
Hertil kommer som nævnt, at også projekter udenfor Habitatområder kan være VVM-pligtige, hvis de
kan påvirke beskyttelsesinteressen i et Habitatområde. Et eksempel herpå var Aalborg Portlands
mulige påvirkning af Lille Vildmose.
Tilsvarende gælder også for vandrammedirektivets udpegninger og målsætninger, som de kommer til
udtryk i vandplanerne. Således skal en mulig påvirkning af vandkvaliteten i en sådan grad at den vil
kunne være i strid med målsætningen for det pågældende vandløb eller vandområde betragtes som
væsentlig.

Barrierer
Selvom et anlæg eller projekt ikke umiddelbart berører et beskyttet område eller giver anledning til en
overskridelse af grænseværdier, så vil projektet kunne udgøre en sådan barriere for naboarealernes
anvendelse, at det reelt vil kunne påvirke områdernes anvendelse i lige så væsentligt omfang, som hvis
der havde været tale om en placering i området eller en overskridelse af en eller flere grænseværdier.
I det følgende vil jeg give eksempler på anlæg, som kan give anledning til væsentlige barrierer.
Barrierer kan opstå i det åbne land eller naturen, men også i forholdet mellem by og landskab samt
indenfor byen.
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Barrierer i naturen
Den mest almindelige og kendte barriere opstår ved placering af strækningsanlæg som veje og
jernbaner. Især motorveje og jernbaner med høj frekvens og høj hastighed, danner som hovedregel
væsentlige barrierer for både dyr og mennesker. Blandt andet af samme grund er disse anlæg
obligatorisk VVM-pligtige og placeringen af faunapassager og broanlæg indgår i VVM-rapporten, som
ganske væsentlige indholdsdele. Desværre ses det ofte efterfølgende, at især faunapassager ikke
placeres eller udformes som angivet i VVM'en, når det kommer til anlæggets realisering. Disse
ændringer sker ofte alene ud fra anlægstekniske hensyn og ikke på baggrund af en vurdering af
ændringernes miljømæssige konsekvenser.
Dette er især uheldigt, da en motorvej eller jernbane i den grad kan virke blokkerende for dyrs
mulighed for at passere mellem beskyttede områder, herunder § 3 områder, og på denne måde også
påvirke miljøet væsentligt.
Nu er det ikke kun veje og jernbaner, der kan danne barrierer i naturen, også overjordiske rørledninger
– eksempelvis fjernvarmerør kan have samme effekt. Det gælder også meget store industrianlæg og
transportcentre.

Barrierer mellem by og landskabet
De samme anlægstyper, men især veje bruges ofte som ”afslutning” på byen i form af omfartsveje.
Sådanne omfartsveje danner til dels en ønsket visuel barriere mod landskab, men skaber samtidig en
reel funktionel barriere for både mennesker og dyr. Det betyder, at landskabet bliver sværere
tilgængeligt for byens borgere og dermed også mindre attraktivt. Dermed taber landskabet en stor del
af sin tidligere rekreative værdi, og vejen kommer til at påvirke miljøet væsentligt.
Det er derfor vigtigt, at sådanne barriereefekter gøres, til genstand for en offentlig debat, så byens
borgere stadig kan have adgang til landskabets rekreative værdier.
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Barrierer mellem bykvarterer
De samme anlæg kan naturligvis også danne barrierer indenfor byen, hvis de anlægges så de skærer
gennem byen. Imidlertid kan allerede eksisterende veje også skifte karakter ved omlægningen af
trafikken, så de kommer til at udgøre en ikke tidligere eksisterende barriere.
Barrierer i byen kan betyde, at tidligere velfungerende bykvarterer ikke længere har adgang til den
nødvendige private og offentlige service. Det kan også betyde, at bykvarterer, der tidligere havde et
fælles socialt liv, nu adskilles til to selvstændige sociale enheder.
Berlinmuren er vel det stærkeste eksempel på en sådan bymæssig barrieredannelse, men blot en
omlægning af en hovedtrafikåre ved ændret skiltning kan også give anledning til en væsentlig
barrieredannelse, der kan være svære eller umulige at krydse og umiddelbart kan splitte byen og
dermed påvirke bymiljøet ganske væsentligt.

Visuelle påvirkninger
Visuelle påvirkninger af miljøet kan være påvirkninger, der alene skyldes projektets fremtoning, men
det kan også være påvirkninger som skyldes projektets funktion.
Der hvor de visuelle påvirkninger er knyttet til projektets fremtoning, skyldes det ofte projektets
dimensioner, valg af materialer og farvevalg i forhold til omgivelserne. Det gælder uanset om
omgivelserne er landskabet eller et bymiljø.
Hvor påvirkningerne er knyttet til projektets funktion er det som regel knyttet til afmærkningslys eller
kraftigt arbejdslys, men også gartnerier kan i vinterhalvåret have en så stærk lysudstråling, at den vil
kunne påvirke landskabsoplevelsen ganske væsentligt.
Indsigt er også en visuel påvirkning men af en helt anden karakter. Ikke desto mindre kan indsigt
udgøre en ganske væsentlig miljøpåvirkning.
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Landskab
Landskabet påvirkes typisk væsentligt, hvis projektet bryder med landskabets overordnede karakter og
træk. Typisk vil placeringen af et teknisk anlæg i et landskab, der i øvrigt ikke er præget af tekniske
anlæg udgøre en væsentlig påvirkning. Et meget fladt landskab præget af vandrette linjer vil blive
påvirket af anlæg præget af høje lodrette linjer – eksempelvis vindmøller. Omvendt vil et skovpræget
landskab med lodrette landskabstræk blive betydelig mere påvirket af en stor lagerhal eller stald end
det flade åbne landskab.
Dette er selvfølgelig en meget umiddelbar og simpel betragtning. En vurdering af, om et projekt vil
kunne påvirke landskabet væsentligt, bør altid afgøres konkret på grundlag af et nærmere kendskab til
det omgivende landskab fra forskellige og relevante betragtningssteder. Imidlertid er der også grænser
for, hvor indgående denne vurdering kan være så længe, det spørgsmål, der skal besvares, alene er,
”muligheden for at projektet vil kunne påvirke landskabet væsentligt”.
Det er også vigtigt at være opmærksom på, at selvom et landskab allerede er påvirket væsentligt f.eks.
af en grusgrav, betyder det ikke, at alle efterfølgende anlæg i området ikke vil kunne påvirke
landskabet væsentligt. Selv en grusgrav har også visse landskabstræk, som et projekt kan underordne
sig eller være i kontrast med.
Lys kan også påvirke landskabet væsentligt, hvis projektets funktion betinger, at det til stadighed er
kraftigt belyst. Det kan som nævnt være tilfældet i forbindelse med gartnerier, men også stadions eller
motorbaner kan give anledning til en væsentlig påvirkning af landskabet. En påvirkning, der ikke kun
vil være knyttet til anlæggets fysiske udformning og placering i landskabet.
Det samme gælder for lysmarkeringen af høje masteanlæg og vindmøller. Hvor påvirkningsgraden
oven i købet kan være afhængig af om markeringslyset skal blinke eller kan have konstant lysstyrke og
farve. I den forbindelse er det vigtigt at notere sig, at lyspåvirkningen af omgivelserne varierer virkelig
meget afhængig af vejret. Således kan lyspåvirkningen være væsentlig kraftigere i tåge eller ved
havgus.
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Bymiljøet
Det kan være vanskeligt at afgøre, hvornår et bymiljø påvirkes væsentligt, men generelt vil anlæg og
bygninger, der underordner sig bymiljøet typisk ikke påvirke bymiljøet væsentligt. Imidlertid har der i
en lang periode være en tilbøjelighed til, at alle nye projekter skal markere sig i bymiljøet, hvorved
disse jo bevidst ønsker at påvirke bymiljøet væsentligt.
I nye byområder, hvor alle bygninger har sit eget særpræg i forsøget på at være anderledes, kan ”rodet”
blive så stort, at det stort set vil være umuligt at påvirke bymiljøet væsentligt, så længe der er tale om
nærmiljøet. Til gengæld kan høje huse påvirke bymiljøet væsentligt meget lang fra den egentlige
placering ved at blive egentlige ”landmarks”. Et eksempel på sådanne virkninger kan ses, hvis du
stiller dig på Tagensvej ved Bispebjerg i København og ser ind mod Københavns rådhus. Se foto side
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Lys kan være en ganske væsentlig visuel påvirkning også i bymiljøet. Selvom der er lys i byen, så er
det ganske markant, når der tændes for lyset på byens sportspladser – selv op til halve kilometre fra
sportspladsen kan stadionlys påvirke miljøet væsentligt, for ikke at tale om dem, der bor eller kommer
til at bo klods op ad en sådan belysning.
Tilsvarende gælder også for markeringslys, hvor især blinkende lys kan virke generende og give
anledning til en væsentlig påvirkning af bymiljøet.

Indsigt
Indsigt er også en visuel miljøpåvirkning. Væsentlige indsigtsgener kan opstå, hvor projektet f.eks.
består af et højhus umiddelbart op ad et parcelhuskvarter, og det uanset om højhuset er et hus med
boliger eller kontorer. Under alle omstændigheder betyder et sådant projekt, at tidligere ugenerte haver
pludselig vil få karakter af ”offentligt” areal, uanset at haverne stadig er private og uden offentlig
adgang.
Netop disse projekttyper vurderes ofte ikke at være omfattet af VVM-reglerne, men det er ikke rigtigt
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idet direktivet bilag II omfatter anlægsarbejder i byzone, som også omfatter mere omfattende bolig- og
kontorbyggeri.
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Tagensvej ved Bispebjerg mod centrum
Brændvidde 50 mm betragtningsafstand 35 cm
Rådhustårnet er midt i billedet
Huset til højre for rådhustårnet bryder med byens udtryk.
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4. Screening
Screening er andet og måske sidste trin i VVM-processen. Første trin er afgørelsen om, hvorvidt et
givent projekt overhovedet er omfattet af VVM-reglerne. Næste og dermed andet trin er afgørelsen
om, hvorvidt projektet vil være VVM-pligtigt, og bygherren derfor først må påbegynde projektet, når
han har fået VVM-myndighedens tilladelse til at gennemføre projektet.
Det er min holdning, at screeningen omfatter alle projekter, der kan være VVM-pligtige også de
projekter, der er obligatorisk VVM-pligtige. Dette hænger sammen med, at det altid er VVMmyndigheden, der skal tage stilling til, om et projekt er VVM-pligtigt. Det gælder også, når
myndigheden finder, at projektet er obligatorisk VVM-pligtig. En afgørelse om at et projekt er
obligatorisk VVM-pligtigt (bilag I) kan også påklages af bygherren, hvis han er uenig i at hans projekt
er omfattet af den obligatoriske liste (bilag II) og dermed myndighedens afgørelse.
Kort sagt er screening VVM-myndighedens stillingtagen til, om et projekt er VVM-pligtigt. Det
gælder efter min mening uanset, hvilket af de to bilag projektet kan henføres til.
Direktivets artikel 4 pålægger VVM-myndigheden at offentliggøre resultatet af screening – og det
uanset om screeningen fører til VVM-pligt eller ej. I tilfælde af VVM-pligt vil det være naturligt, at
offentliggøre resultatet af screeningen samtidig med, at scopingprocessen sættes i gang. I begge
tilfælde skal afgørelsen begrundes med henvisning til de relevante kriterier i bilag III, hvilket blot
understreger vanskeligheden ved at bruge såvel ekskluderende som inkluderende grænseværdier.
Samtidig indebærer kravet om offentliggørelse af screeningsafgørelsen, at offentligheden derved får
adgang til at deltage i scopingprocessen, idet VVM-myndigheden ikke vil kunne sidde relevante og
væsentlige bidrag eller ønsker til VVM-rapporten overhørig uden at løbe en stor risiko for, at VVMrapporten sidenhen vil blive erklæret utilstrækkelig til, at myndigheden vil kunne tillade projektet.

Obligatorisk VVM-pligt
Listen over projekttyper, der er obligatorisk VVM-pligtige, er godt nok udtømmende, men
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projekttyperne kan i mange tilfælde give anledning til fortolkning. Det gælder både i
projektbeskrivelsen som i fortolkningen af en evt. grænseværdi.
Der er en generel enighed om, at visse projekttyper normalt må antages at ville påvirke miljøet
væsentligt. Dette kendetegner listen over projekttyper, der obligatorisk er omfattet af VVM-pligten.
Listen er altså et produkt af fælles europæisk erfaring med de angivne projekttyper. Den oprindelige
liste over de obligatoriske projekttyper var i 1985 direktivet kortere, men blev væsentligt udvidet med
revisionen i 1992.
1992 udvidelsen af listen foregik på den måde, at Kommissionen sammenholde de nationale
obligatoriske lister, som de så ud efter implementeringen af 1985 direktivet. På dette grundlag foreslog
Kommissionen en udvidelse af den obligatoriske liste baseret på de tilføjede fælles projekttyper. På
denne baggrund var det overordentligt svært for medlemslandene at modsætte sig udvidelsen af
direktivets obligatoriske liste. Hertil kom, at miljøområdet var blevet en del af EU-traktaten og et
område med flertalsafgørelser.
Dermed var det ikke muligt for det enkelte medlemsland at blokere bestemte projekttyper eller
grænseværdier.
Grundlæggende er den obligatoriske liste et i allerhøjeste grad et fælles europæisk produkt.
Projekttyperne giver, som tidligere nævnt mulighed for en vis fortolkning. Medlemsstaterne kunne
umiddelbart tro, at de ville være frit stillet i udøvelsen af denne fortolkning, men det er langt fra
tilfældet. Udgangspunktet for fortolkningen vil altid være sigtet med direktivet, og i sidste ende er det
EU-domstolens praksis, der er afgørende. En praksis, der traditionelt lægger den mest vidtgående
fortolkning til grund, når det handler om brugen af VVM-direktivet. Det vil sige, at kan der være tvivl
om, hvorvidt et projekt er omfattet af den obligatoriske liste, så skal der forvaltes, som om projektet
var omfattet og dermed VVM-pligtigt.
Eller sagt på en anden måde, at kun hvis projektet uden tvivl falder udenfor den obligatoriske liste, er
det ikke omfattet af den obligatoriske VVM-pligt.
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Konkret vurderet VVM-pligt
Direktivet indeholder udover bilag I, der er listen over projekttyper, som er obligatorisk VVM-pligtige,
også et bilag II, der er en liste over projekttyper, som ud fra en konkret vurdering vil kunne påvirke
miljøet væsentligt, og hvor medlemslandene i givet fald er forpligtet til at lade et sådant projekt
omfatte af VVM-pligten.
Direktivets bestemmelser, der fastsætter medlemslandenes forpligtelser vedrørende projekttyper på
dette bilag, fremgår af direktivets artikel 4. Jeg har tidligere været inde på, at denne artikel er så
snirklet formuleret, at den har fået flertallet af medlemslande til at tro, at de ved at fastsætte
grænseværdier for de enkelte projekttyper og dermed flytte dem over på det nationale obligatoriske
bilag kunne slippe for en konkret vurdering og stillingtagen til, om det enkelte projekt vil være VVMpligtigt. Denne misforståelse var utvivlsomt netop grundlaget for den udvidelse, der kunne
gennemføres af det obligatoriske bilag med ændringen af direktivet i 1992.
Ved den seneste revision af direktivet er artikel 4 blevet endnu mere kryptisk måske i et forsøg på fra
medlemslandene at undgå den konkrete vurdering og stillingtagen til VVM-pligten for det enkelte
projekt. Ændringen har dog stadig ikke fjernet kravet om en konkret vurdering af det enkelte projekt.
Tværtimod ser det ud til, at medlemslandene nu også er frataget muligheden for at fastlægge
inkluderende grænseværdier.
Dette understreges af, at det med den seneste direktivændring nu også fremgår af direktivets præampel,
at screeningsproceduren skal sikre, at VVM-pligten kun kommer til at gælde projekter, der må antages
at kunne påvirke miljøet væsentligt.
Bilag II – dvs. listen over projekttyper, hvor der skal foretages en konkret vurdering af det enkelte
projekt for at fastslå VVM-pligten, kaldes ofte screeningslisten, idet mange kun forbinder screening
med denne konkrete stillingtagen til VVM-pligten. Derved forglemmes det, eller skjules det, at en
stillingtagen til VVM-pligten i forhold til bilaget med den obligatoriske liste også er en
myndighedsafgørelse.
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Projekttyperne på listen over projekter, hvor VVM-pligten afgøres konkret - direktivets bilag II er
mindst lige så lidt veldefinerede, som projekttyperne på den obligatoriske liste, og på samme måde må
det antages, at den bredest mulige fortolkning lægges til grund, når det skal afgøres om et konkret
projekt er omfattet af listen. Direktivets udgangspunkt er som allerede nævnt grundlæggende, at alle
projekter der vil kunne påvirke miljøet væsentligt er omfattet af VVM-pligten.

Miljøbegrebet
Indtil videre har jeg brugt begrebet ”miljø” uden at komme nærmere ind på, hvad der forstås ved dette
begreb, men et så upræcist miljøbegreb vil være utilstrækkeligt i forbindelse med screeningen af et
konkret projekt med henblik på at afgøre, om projektet vil kunne påvirke miljøet væsentligt. Det er
derfor vigtigt at få en nærmere afgrænsning af miljøbegrebet. Direktivets artikel 3 angiver
miljøbegrebet til at omfatte befolkning og menneskers sundhed, biologiske mangfoldighed med særlig
vægt på arter og naturtyper, der er beskyttet i henhold til direktiv 92/43/EØF og direktiv 2009/147/EF,
jordarealer, jordbund, vand, luft, klima, materielle goder, kulturarv og landskabet. Disse miljøfaktorer
skal ikke kun betragtes enkeltvis, men tillige ses i et samspil mellem faktorerne.
Herudover omfatter miljøet også, hvordan de omgivelser kan tænkes at påvirke projektet i forbindelse
med risici for større ulykker og/eller katastrofer, der er relevante for det pågældende projekt, og
dermed indirekte påvirke de angivne miljøfaktorer.
Som det ses, er der tale om et meget bredt miljøbegreb og dermed ganske mange faktorer og forhold,
der skal tages i betragtning i forbindelse vurderingen af om et projekt må antages at kunne påvirke
miljøet væsentligt. For at afhjælpe dette forhold og fremme screeningsprocessen indeholder direktivet i
et bilag III en række forhold, som under alle omstændigheder skal tages i betragtning i forbindelse med
screeningen.
Det skal dog med det samme påpeges, at direktivets bilag III ikke er udtømmende, og at en screening
alene baseret på dette bilag ikke er nogen garanti for, at projektet ikke kan være VVM-pligtigt. Bilag
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III kan altså ikke anvendes ”med hovedet under armen” men vil være et godt udgangspunkt for en
hurtig beslutning om VVM-pligt og mange tilfælde også til at træffe afgørelse om, hvorvidt et konkret
projekt ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt.
I den forbindelse er det især vigtigt, at lægge mærke til, at et konkret projekt ved en ”uheldig”
placering i forhold til omgivelsernes bestående aktiviteter kan være VVM-pligtigt, selvom det ved en
anden placering ikke ville være VVM-pligtigt.
Nogle medlemsstater har valgt at arbejde videre med kriterierne i bilag III for at tilpasse disse til
nationale forhold eller lette screeningsarbejdet yderligere.

Sandsynlighed for væsentlig påvirkning af miljøet
Screeningsafgørelsen bygger grundlæggende på to elementer. Det ene er bygherrens oplysninger om
projektet, som han selvfølgelig efterfølgende har ansvaret for at opfylde – ellers er der jo tale om et
helt andet projekt – og VVM-myndighedens viden om det omgivende miljø og dets sårbarhed. Hvis
VVM-myndigheden er usikker på indholdet eller sårbarheden af det omgivende miljø, så er
myndigheden forpligtet til at skaffe sig de nødvendige oplysninger.
På baggrund af disse oplysninger består screeningen i at afgøre, om det er sandsynligt, at projektet vil
kunne påvirke miljøet væsentligt. Myndigheden skal altså ikke skaffe et ”bevis” eller gennemføre
egentlige beregninger for at træffe afgørelsen, men basere den på erfaring og umiddelbar faglig viden.
Hvis myndigheden finder, at en nærmere undersøgelse af projektets påvirkninger af miljøet er
nødvendig, er projektet VVM-pligtigt – så enkelt er det. Den usikkerhed, som myndigheden har, må
antages også at gælde den berørte offentlighed, og målet med VVM-proceduren er netop at give
offentligheden mulighed for at få viden om projektet, og dets mulige væsentlige påvirkninger på
miljøet samt i sådanne sager at kunne få indflydelse på beslutningen om at tillade eller afslå projektet.
Hvor stor sandsynligheden skal være for at projektet er VVM-pligtigt, ligger i ordet ”væsentlig”. Der
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skal være tale om en påvirkning, der vil ændre miljøet eller dele af miljøet markant. I den forbindelse
vil jeg især fremhæve to forhold. Det ene er påvirkningen af egentlige fredninger, som altid vil være
væsentlige, hvis der er tale om at ændre eller fravige hensigten med fredningen og det andet er
habitatområder, hvor en fravigelse af beskyttelsesinteressen uanset, hvor lille den er, altid vil være at
betragte som væsentlig og føre til VVM-pligt.
Risikoforhold kan selv ved små ændringer vise sig at være væsentlige og medføre VVM-pligt, så
udgangspunktet i forbindelse med ændrede risikoforhold vil være, at hvis risikoen for alvorlige uheld
generelt stiger eller stiger i visse naboområder, vil der være tale om en væsentlig påvirkning og dermed
VVM-pligt. Hvorimod et generelt fald i risikoen for alvorlige uheld ikke af den grund vil kunne give
anledning til VVM-pligt.
I det hele taget skal sandsynligheden for, at et projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt ses i relation
til den eller de miljøinteresser og beskyttelseshensyn, der skal tages i området, hvor projektet tænkes
placeret. Dette gælder også, hvor der er tale om at overholde gældende vejledende normer og
grænseværdier.

Ikke VVM-pligt
På trods af alt det foregående, så vil hovedparten af alle de projekter, der screenes, ende med ikke at
være VVM-pligtige.
Den første gruppe af ikke VVM-pligtige projekter, er de projekter, der ikke kan henføres til en af de to
bilag over projekter omfattet af VVM-reglerne. Bilagene er således udtømmende, selvom de er bredt
favnende.
Den anden meget store gruppe er de projekter, der efter en screening af VVM-myndigheden er
vurderet til ikke at kunne påvirke miljøet væsentligt. Det er vigtigt i den forbindelse at fremhæve, at
myndighedens afgørelse bygger på bygherrens oplysninger om og beskrivelse af projektet. Det er
således bygherrens ansvar at gennemføre projektet, som beskrevet, og hvis dette ikke er muligt, da få
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foretaget om nødvendigt en fornyet screening og løbe risikoen for, at eventuelle projektændringer kan
være VVM-pligtige, og efter endt VVM-procedure risikere ikke at kunne opnå tilladelse. Det er meget
vigtigt, at dette står lysende klart for bygherren i forbindelse med screeningsarbejdet og senest i
forbindelse med screeningsafgørelsen.
Til gengæld burde byherren med en screeningsafgørelse, der siger ”ikke VVM-pligt”, have en
umiddelbar ret til at igangsætte det screenede projekt. Desværre er det ikke altid sådan, da VVMreglerne i mange europæiske lande, herunder også Danmark, kolliderer med en gammel administrativ
tradition for at myndigheden gerne vil udstede tilladelser, der overtager ansvaret for bygherren ved
nøje at beskrive det projekt, som bygherren har fået lov til at etablere.
Dette forhold giver desværre en uklar ansvarsfordeling mellem bygherre og myndighed, hvorfor det er
endnu vigtigere at pointere, at projektbeskrivelsen som ligger til grund for screeningsafgørelsen fuldt
og helt er bygherrens ansvar, og at fravigelser fra projektet, der eventuelt vil kunne påvirke miljøet
væsentligt ikke må finde sted uden en fornyet screening og eventuelt kan føre til VVM-pligt.

Screeningsafgørelsen
Screeningsafgørelsen kan kun have to udfald. Enten er projektet VVM-pligtigt eller også er det ikke
VVM-pligt. Hvis afgørelsen er ”ikke VVM-pligt”, så slutter sagsbehandlingen efter VVM-reglerne, og
bygherren kan i princippet gå i gang med byggeriet, da projektet jo er vurderet til ikke at kunne
påvirke miljøet væsentligt, og dermed i realiteten ligger indenfor de rammer, som en grundejer det
pågældende sted vil kunne regne med at kunne anvende sin ejendom til.
VVM-myndigheden er dog i alle tilfælde forpligtet til at offentligøre og begrunde afgørelsen med
henvisning til de relevante kriterier i direktivets bilag III. I tilfælde af at screeninegen fører til ”ikke
VVM-pligt” skal offentligheden have mulighed for at få afgørelsen prøvet ved en klagemyndighed
eller domstolene. I tilfælde af VVM-pligt har bygherren tre muligheder.
1) Han kan beslutte sig for ikke at gennemføre projektet og i stedet udarbejde et nyt projekt, hvor den
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eller de miljøpåvirkninger, som myndigheden ifølge afgørelsen har lagt til grund for VVM-pligten,
mindskes eller måske helt undgås. Bygherren vil så stå med et nyt projekt, som han kan sende til
myndigheden med henblik på en screening – processen starter forfra – og så håbe at
screeningsafgørelsen for det nye projekt vil blive, at projektet ikke vil være VVM-pligtigt.
2) Han kan imidlertid også være uenig i afgørelsen og vælge at klage over afgørelsen. Imidlertid vil en
klage formentlig vil have en sagsbehandlingstid på ca. 1 år og sandsynligheden for at opnå en ændret
afgørelse vil være minimal, da VVM-myndighedens afgørelse om VVM-pligt i høj grad bygger på
skøn. Så i praksis vil en sådan klage kun blive indgivet, hvor det handler om principielle forhold, så
som projekttype indplacering eller fortolkning af miljøbegrebet.
3) Tredje mulighed er at igangsætte VVM-proceduren ved at bede VVM-myndigheden om at
udarbejde et scopingdokument, som beskriver myndighedens projektspecifikke krav til
miljøvurderingens omfang og VVM-rapportens indhold. I det følgende kapitel vil jeg komme nærmere
ind på scopingprocessen og fastlæggelsen af VVM-rapportens indhold.
I princippet behøver bygherren ikke at bede VVM-myndigheden om et scopingdokument, men kan
umiddelbart gå i gang med at udarbejde VVM-rapporten. Hvis bygherren skulle vælge ikke at bede
myndigheden om scopingdokumentet, så løber han en (stor) risiko for, at myndigheden vil bede om at
få udbygget VVM-rapporten, når bygherren afleverer den færdige redegørelse til myndigheden. VVMmyndighedens mulighed for at bede om yderligere undersøgelser og udbygning af redegørelsen vil
være langt mere begrænset, hvis redegørelsen er udarbejdet på grundlag af et scopingdokument
udarbejdet af VVM-myndigheden.
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5. Scoping
Scoping er den proces, hvor VVM-myndigheden danner sig et fagligt kvalificeret overblik over det
konkrete projekts mulige væsentlige miljøpåvirkninger og dermed hvilke miljøforhold og
miljøparametre, der skal undersøges nærmere og under alle omstændigheder skal indgå i VVMrapporten.
Scoping bliver ofte blandet sammen med screening både sprogligt og i praksis. Jeg har tit oplevet at få
omtalt scoping som genbrug af screeningsresultatet. Denne sammenblanding fører imidlertid ofte til et
utilstrækkeligt scopingresultat og dermed et behov for yderligere undersøgelser senere i processen med
fremstillingen af VVM-rapporten.
Scopingen vinder helt klart i kvalitet ved at blive betragtet som en selvstændig proces. Det er især
vigtigt, når VVM-myndigheden ikke længere kan have ansvaret for at fremstille VVM-rapporten, men
dette klart pålægges bygherren, som må antage, at VVM-myndighedens scopingdokument eller krav til
VVM-rapportens indhold er endeligt og udtrykker VVM-myndighedens fulde krav til en endelig
VVM-rapport. Dette naturligvis under forudsætning af, at de oplysninger bygherren har stillet til
rådighed for myndigheden om projektet har været tilsvarende fyldestgørende.
Bygherren kan selvfølgelig vælge ikke at bede VVM-myndigheden udarbejde et scopingdokument i
den tro, at VVM-processen så kan forløbe hurtigere. Bygherren påtager sig imidlertid så også det fulde
ansvar for, at VVM-rapporten, når den foreligger, opfylder VVM-myndighedens krav til undersøgelser
og vurderinger samt offentlighedens legale krav til indhold.
Dermed løber bygherren en relativ stor risiko for at skulle udarbejde en supplerende redegørelse og
måske oven i købet bruge tid på en fornyet offentlig høring.
Selvom bygherren vælger ikke at lade VVM-myndigheden gennemføre en scoping, så fritager det ikke
VVM-myndigheden for at vurdere VVM-rapporten indholdmæssigt, før den af myndigheden sendes i
offentlig høring. VVM-myndigheden har pligt til at vurdere om VVM-rapporten omfatter de relevante
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oplysninger og miljøparametre, at vurderingerne er fagligt korrekt udført ved anvendelse af
kompetente eksperter.

Inddragelse af kompetente myndigheder
Scoping skal betragtes som en selvstændig proces, hvor resultatet er at fastlægge kravene til den
kommende VVM-rapport, som bygherren skal levere. VVM-myndigheden har pligt til at inddrage
miljø-kompetente myndigheder i dette arbejde og om nødvendigt inddrage eksterne fagfolk. Det kan
eksempelvis også være særlige faglige organisationer som eksempelvis DOF blot for at nævne én.
Ud over at det er et direkte krav i direktivet, er det også min erfaring, at det godt kan betale sig, at rette
henvendelse til de kompetente myndigheder – det vil sige de myndigheder, der har den formelle
kompetence – selvom VVM-myndigheden har opbygget viden på området og som sådan ”kender”
svaret på forhånd. Selvom svaret er kendt, kan det være væsentligt i den videre proces at kunne
henvise til den kompetente myndigheds svar, især, hvis det senere viser sig, at den kompetente
myndighed af andre grunde skal inddrages i processen. Endelig sker det også, at svaret fra den
kompetente myndighed afviger fra det, VVM-myndigheden havde troet, og i så fald kan det få
afgørende betydning for, at bygherren kan lade udarbejde en dækkende VVM-rapport.
Høringer tager tid, men en utilstrækkelig VVM-rapport, der senere skal suppleres, og hvor den
offentlige høring skal gå om, tager som regel længere tid og koster langt mere.

Inddragelse af den berørte offentlighed
Det er også i scopingfasen, at den første inddragelse af den berørte offentlighed skal finde sted både
ifølge direktivet og ifølge Århuskonventionen. Det formelle krav er, at offentligheden orienteres, når
scopingdokumentet foreligger. Det er imidlertid hensigsmæssigt at inddrage offentligheden i selve
scopingfasen. Det hensigtsmæssige ved at inddrage offentligheden i scopingfasen består i tidligt at få
fastlagt, hvilke miljømæssige påvirkninger den berørte offentlighed især sætter fokus på og
efterfølgende må forvente, at VVM-rapporten giver fyldestgørende svar på.
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En manglende eller utilstrækkelig inddragelse i scopingfasen af den berørte offentlighed kan betyde, at
der senere vil være behov for at skulle supplere VVM-rapporten med deraf følgende fornyet offentlig
høring. Behovet kan i bedste fald opstå allerede under udarbejdelsen af VVM-rapporten ved, at den
berørte offentlighed gør opmærksom på væsentlige miljøforhold, som ikke har været medtaget i
scopingdokumentet, og kan i værste fald først blive fremført i forbindelse med den offentlige høring af
VVM-rapporten. Endvidere kan et sådant behov for ”reparation” føre til større modstand mod projektet
blandt offentligheden med påstande om, at VVM-myndigheden kun varetager bygherrens interesser og
ikke optræder med den neutralitet, som man må forlange af en offentlig myndighed.
Det er i den forbindelse vigtigt, at offentligheden gives tilstrækkelig tid til at kunne sætte sig ind i
projektet og får lejlighed til at drøfte det med naboer og i lokale sociale netværk.
I den forbindelse er det vigtigt, at VVM-myndigheden gør sig klart, at en for kort høringsperiode ikke
afskærer offentligheden fra at henvende sig efter høringsperioden udløb, og at VVM-myndigheden
trods udløbet af høringsperioden ifølge forvaltningsloven vil være forpligtet til at inddrage de forhold,
som borgerne peger på i sagens behandling. VVM-myndigheden vil desuden være forpligtet til at
kræve de nødvendige supplerende undersøgelser gennemført af bygherren som led i udarbejdelsen af
VVM-rapporten, hvis borgerne har peget på væsentlige miljøforhold, som ikke fremgår af
scopingdokumentet, idet offentligheden naturligvis med rette forventer myndighedens svar på de af
dem rejste spørgsmål og bekymringer senest i forbindelse med offentliggørelsen af VVM-rapporten og
i den forbindelse med eventuelle borgermøder.
Hvis borgerne ikke genfinder deres henvendelse eller svar på de rejste spørgsmål, vil de helt legalt
kunne genfremsætte spørgsmålene i forbindelse med den offentlige høring. Hvis spørgsmålene berører
væsentlige miljømæssige konsekvenser, vil de tillige kunne kræve udarbejdet et supplement til VVMrapporten og afholdt ny offentlig høring.
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Det må nemlig forventes, at borgerne, hvis rejste problemstillinger er væsentlige, vil få medhold i en
senere klage – og om nødvendigt af EU-domstolen – og så er der først spildt tid og resurser både for
VVM-myndigheden og for bygherren.
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6. De enkelte miljøparametre
Jeg har valgt at lade kapitlet med gennemgangen af de enkelte miljøparametre følge umiddelbart efter
scopingkapitlet. Det er valgt, fordi viden om miljøparametrene er snævert knyttet til scopingprocessen
velvidende, at viden om miljøparametrene også knytter sig lige så tæt til arbejdet med selve VVMrapporten.
Jeg har også valgt denne placering, fordi det ikke vil være muligt for mig at behandle
miljøparametrene fagligt forsvarligt og i den nødvendige dybde til at kunne vejlede i behandlingen af
de enkelte emner i VVM-rapporten. Det arbejde kræver netop kompetente eksperter indenfor de
enkelte miljøområder.
VVM-rapporten vil skulle indeholde en beskrivelse af bygherrens projekt på et sådant
detaljeringsniveau, at der reelt kan foretages en vurdering af projektets forventede væsentlige
miljømæssige konsekvenser.
Hertil kommer en beskrivelse af det miljø – eller de omgivelser, hvor bygherren ønsker at placere
projektet. Der er her tale om en miljømæssig status eller baseline, som netop inddrager allerede
eksisterende anlæg og miljøbelastninger. Beskrivelsen skal også rumme en beskrivelse af allerede
tilladte men endnu ikke gennemførte projekters miljøbelastning. Oplysninger som kun myndighederne
kan give bygherren.
Endelig skal VVM-rapporten indeholde en beskrivelse af de forventede miljøbelastninger som
bygherrens projekt forventes at give anledning til. Disse miljøbelastninger vil ofte være beskrevet for
de enkelte miljøsektorer.
Først nu kommer så VVM-rapportens egentlige ærinde - nemlig en vurdering af projektets
miljømæssige konsekvenser med den konkrete ønskede placering. Altså ikke en generel eller generisk
vurdering men netop en projekt og lokaliseringsmæssig konkret vurdering.
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Desuden skal den miljømæssige vurdering tillige være en samlet eller holistisk vurdering af projektets
miljømæssige konsekvenser. Altså en vurdering der tager højde for en samspillet mellem forskellige
miljøpåvirkninger. Det gælder uanset, om samspillet eller kumulationen opstår som følge af
bygherrens projet alene eller opstår som følge af bygherrens projekt og et kommende eller allerede
eksisterende anlæg.
Den følgende nærmere gennemgang af de enkelte miljøparametre er hver især således ikke dækkende
for at sikre en samlet miljøvurdering og dermed opfylde direktivets krav til VVM-rapporten.
Gennemgangen kan alene være en hjælp til at forstå, hvilke forhold et scopingdokument og senere
VVM-rapporten i givet fald skal inddrage.

Eksisterende planer
Planer omtales ikke direkte i indholdskravene til VVM-rapporten som de fremgår af direktivets bilag
IV, men direktivets præamblen fremhæver, at planer vedrørende arealanvendelse og miljøforhold –
eksempelvis vandmiljøplaner, naturligvis bør inddrages i VVM-rapportens beskrivelse og vurderingen
af projektets miljømæssige konsekvenser. Dette gælder især, hvis planerne er blevet miljøvurderet
fordi planerne er tænkt at kunne påvirke miljøet væsentligt – og dette uanset om påvirkningen ville
være positiv eller negativ.
Planer er naturligvis til for at kunne ændres, men udgør dog en besluttet målsætning og ramme for
myndighedernes forvaltning af midler og tilladelser, som VVM-rapporten må forholde sig til.

Røg, støj, affald og spildevand
Røg, støj, affald og spildevand er typisk de elementer, der indgår i en miljøgodkendelse efter
miljøbeskyttelsesloven og som er omfattet af EU-direktivet om Industrielle Emissioner også kaldet IEdirektivet.
Da disse miljøfaktorer er reguleret i anden lovgivning, sker der ofte det, at der i VVM-rapporten blot
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henvises til, at projektet overholder kravene om anvendelse af bedst mulig teknologi i
overensstemmelse med IE-direktivet, hvorefter der ikke yderligere tages stilling til konsekvenserne i
VVM-rapporten.
En sådan handling er forståelig men ikke i overensstemmelse med VVM-direktivet. IE-direktivets
forskrifter og for øvrigt også miljøbeskyttelseslovens miljøgodkendelse bygger på en generisk
regulering – vejledende grænseværdier - af de enkelte produktionstyper uden at tage hensyn til de
specifikke omgivelser.
Netop ud fra sådanne generiske antagelser kunne et atomkraftværk udmærket placeres på rådhuspladsen, hvad de fleste nok ville mene var uforsvarligt.
VVM-rapportens miljøvurdering er derimod en konkret vurdering af det konkrete projekt i en konkret
valgt placering og dermed konkrete og specifikke omgivelser.
IE-direktivet og de tilknyttede forskrifter betyder imidlertid, at et projekt må forventes at kunne blive
godkendt i henhold til IE-direktivet, når det lever op til IE-direktivets generiske krav. Hvorfor det står
tilbage til miljøvurderingen efter VVM-direktivet at beskrive de konkrete miljømæssige konsekvenser
af, at projektet må antages at påvirke det konkret valgte miljø for så vidt angår luft, støj,
affaldshåndtering og spildevandskvalitet ud fra de generiske krav til den pågældende industritype.
For så vidt angår VVM-reglernes mulighed for regulering af netop disse miljøpåvirkninger,
indskrænker de sig netop på grund af EI-direktivet og miljøgodkendelsen (lex specialis) til enten at
acceptere den mulige regulering i henhold til IE-direktivet eller at meddele afslag på grundlag af den
konkrete vurdering af de miljømæssige konsekvenser ved netop den valgte placering. VVM-reglerne
giver således ikke en mulighed for at skærpe vilkårene for disse miljøpåvirkninger i forhold til EIdirektivet og miljøbeskyttelsesloven. Dette gælder også, selvom bygherren er villig til at acceptere
skærpelsen for at opnå tilladelse til projektet med den pågældende placering.
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Kun hvis det uden tvivl kan fastslås, at anlægget ikke vil kunne give anledning til en påvirkning i et
omfang, der kan overskride de angivelser, bygherren har oplyst, kan bygherrens oplysninger lægges til
grund for miljøvurderingen.
Det betyder også, at netop den konkrete vurdering ved den valgte placering er særlig vigtig i forhold til
disse miljøparametre.
Selv hvor projektet ikke er omfattet af EI-direktivet eller miljøbeskyttelsesloven, vil de vejledende
grænseværdier, som anvendes i forbindelse med miljøgodkendelser, være retningsgivende for, hvad der
senere vil kunne håndhæves.
Af samme grund bør den vurdering af et projekts miljømæssige påvirkning, som skal fremgå af VVMrapporten, som hovedregel tage udgangspunkt i de vejledende grænseværdier for så vidt angår disse
miljøparametre.
Anderledes stiller det sig, hvis bygherren derimod har oplyst, at projektet ikke vil kunne overholde én
eller flere af de vejledende grænseværdier, så er det naturligvis bygherrens oplysninger, der skal
anvendes i forbindelse med vurderingen af projektets påvirkninger på miljøet og fremgå af VVMrapporten.
Det er min opfattelse, at hvis et projekt ikke er omfattet af et krav om miljøgodkendelse, vil en VVMtilladelse til projektet, der ved vilkår tillader en overskridelse af de vejledende grænseværdier,
umiddelbart sikre bygherren mod at skulle følge et senere skærpende påbud fra miljømyndigheden.

Vibrationer
Jeg kender to danske vejledninger om vibrationer. Den ene er en vejledning om vibrationer fra
jernbaner og den anden er vejledning nr. 9 fra 1997 om lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i
eksternt miljø. Bortset fra jernbaner er vejledningen relateret til drift af anlæg, der kan reguleres efter
miljøbeskyttelsesloven enten gennem en miljøgodkendelse eller et påbud. Vibrationer kan imidlertid
også opstå i forbindelse med veje med tung vejtrafik, råstofindvinding og større bygge og
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anlægsarbejder.
Da kraftige vibrationer typisk kan give anledning til bygningsskader, vil der ofte i forbindelse med
større bygge- og anlægsarbejder blive foretaget en registrering af bygningerne i det område, der
forventes at kunne blive påvirket for efterfølgende at kunne udmåle omfanget af en eventuel
erstatning, når anlægsarbejdet er afsluttet.

Støv
Vejledninger om støv fra virksomheder i form af emissioner findes der grænseværdier for.
Jeg er imidlertid ikke bekendt med, at Miljøstyrelsen har udgivet en egentlig vejledning om
grænseværdier for støv fra diffuse kilder så som udendørs oplag, støv fra anlægsarbejder, omlæsning
og råstofindvinding. Hvorfor der vil skulle fastsættes støvbegrænsende foranstaltninger på grundlag af
en konkrete vurdering, som vil skulle fremgå af VVM-rapporten. Denne vurdering skal blandt andet
tage hensyn til fremherskende vindforhold, afstanden til boliger og andre støvfølsomme aktiviteter.
Til støtte for denne vurdering findes der et baggrundsdokument udgivet af Miljøstyrelsen, som er
resultatet af et udredningsprojekt.

Lys
Lys indgår ikke i en godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens kap. 5 og udgør heller ikke en del af IEdirektivet, da lysemission ikke opfattes som forurening. Ikke desto mindre vil borgere, der udsættes for
stor uønsket lyspåvirkning utvivlsomt betragte en sådan påvirkning ikke bare som generende men også
som ”forurening”.
Lysemission og lyspåvirkning indgår imidlertid i VVM-vurderingen og senere VVM-tilladelsen, og
kan som sådan også belægges med vilkår.
Lys kan både optræde som en egentlig lysemission eller som en skyggevirkning. Begge forhold er
kendt fra vindmøller, hvor møllerne om dagen i solskin kan give anledning til generende og
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bevægende skyggevirkning og i den mørke tid af døgnet give anledning til generende lyspåvirkning fra
lysafmærkning, hvad enten denne er blinkende hvid eller konstant rødt lysende.
Lysemissionen er endvidere meget varierende afhængig af vejret, således giver klart vejr lang
synlighed, hvorimod tåge og havgus giver kortere synlighed, men en mere generel oplyst himmel i
nærområdet. Det sidste kan være meget generende, hvis lyset samtidig er blinkende.
Bortset fra lys- og skyggepåvirkninger fra vindmøller findes ikke mig bekendt egentlige vejledninger i
regulering af lyspåvirkninger.
Lys i forbindelse med indkøbscentre, sportsanlæg, større godsterminaler eller bygge- og
anlægsarbejder vil ofte være så stærkt, at det vil kunne genere. Det kan undertiden også gælde dårligt
afskærmet vejbelysning i nærheden af boliger. Gartnerier vil også kunne give anledning til
uhensigtsmæssig lyspåvirkning. Lys fra gartnerier kan have væsentlig indflydelse på oplevelsen af
landskabet og også påvirke flora og fauna i nærområdet.
Generende lys kan også forekomme fra køretøjer som biler eller tog, hvis linjeføringen og terrænet får
lyskeglerne til at ramme vinduer i boliger.
Mangel på lys – altså skygge – kan også påvirke miljøet væsentligt, og optræde både som en
”bevægende” skygge, eksempelvis fra vindmøller, men også som en permanent skygge fra høje
bygninger, der kan forandre en dejlig parcelhushave til skyggefuld ”baggård”.
I alle tilfælde vil lyspåvirkning kunne udgøre en væsentlig miljøpåvirkning, som skal behandles i
VVM-rapporten.

Vand
Vand er et stort emne i miljøsammenhæng – også selvom jeg i dette afsnit ikke medtager spildevand,
som er behandlet i et tidligere afsnit.
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I forbindelse med VVM-rapporten handler vand udover det allerede nævnte spildevand, som reguleres
under IE-direktivet også om procesvand, drikkevand, regnvand , grundvand og overfladevand.

Procesvand
I forbindelse med procesvand handler det primært om, hvorvidt det vil være muligt at skaffe det
nødvendige procesvand – både i kvalitet og mængde – fra den allerede etablerede vandforsyning i
området, eller om projektet vil kræve en udbygning eller ændring af vandforsyningen. I givet fald skal
denne udbygning og ændring indgå i projektets VVM-rapport som et nødvendig afledt projekt.
Miljøpåvirkningerne af det afledte projekt skal også indgå i VVM-rapporten for bygherrens projekt.
Sagen om Biogen i Hillerød er et godt eksempel på en sådan sag.
For blivende forbrug af procesvand er det naturligvis vigtigt, at mængden og kvaliteten også kan sikres
på sigt – dvs. at de tilgængelige vandresurser er tilstrækkelige på den pågældende lokalitet. I givet fald
kan spørgsmålet om procesvand føre til overvejelser om mulige alternative lokaliseringer.

Kølevand
Kølevand kan jo også betragtes som en slags procesvand, men er typisk kendetegnet ved ikke at indgå
i selve produktionsprocessen. Kølevand vil typisk kun blive brugt til at bortlede varme fra processen
eller anlægget.
Afkølingen af kølevandet kan foregå ved i et lukket kredsløb at lade vandet løbe gennem et køretårn,
hvorved varmen afgives til atmosfæren og fører til en lokal luftopvarmning. En anden meget brugt
metode er at tage kølevandet fra havet eller et vandløb føre det ind i anlægget og derefter tilbage til
havet eller vandløbet. I den proces kan der ske tilførsel af tungmetaller og andre fremmede stoffer til
vandmiljøet, desuden tilføres der under alle omstændigheder varme til vandmiljøet, som kan have en
meget uheldig påvirkning af vandmiljøet til følge.
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I den forbindelse skal væsentligheden fortsås udfra muligheden for fortsat at kunne nå målsætningerne
for det pågældende vandmiljøet i henhold til vandplanerne.

Drikkkevand
Det er som regel lettere at skaffe det nødvendige drikkevand, men i visse tilfælde kan projektet dog
have et sådant omfang, at det også vil kræve udbygning af vandforsyningen for at skaffe den ønskede
drikkevandforsyning. Det kan eksempelvis være tilfældet i forbindelse med et større hospitalsbyggeri
eller etablering af medicinalindustri. I så fald skal på tilsvarende vis de hermed afledte anlægsarbejder
og disses miljøpåvirkninger naturligvis indgå i VVM-rapporten.
Drikkevandforsyningen kan også være en udfordring i forbindelse med store anlægsarbejder, hvor der
opstår et meget stort antal midlertidige arbejdspladser.
For blivende forbrug af procesvand og drikkevand er det naturligvis vigtigt at mængden og kvaliteten
også kan sikres på sigt – dvs. at de tilgængelige vandresurser er tilstrækkelige, hvorimod det i
forbindelse med store anlægsarbejder, hvor forbruget kun er knyttet til anlægsfasen kan indgå i
miljøvurderingen, at der er tale om en midlertidig påvirkning.

Regnvand, grundvand og overfladevand
Regnvand bør helst ikke ende som spildevand i vore rensningsanlæg, hvorfor håndteringen af
regnvand altid bør være en fast del af en VVM-rapport. I det omfang det er muligt, bør regnvand ikke
udsættes for miljøfremmede stoffer og helst kunne ledes i undergrunden gennem nedsivning eller til
vandløb. I valget af håndteringen af regnvandet ligger der en væsentlig forskellig miljøpåvirkning, som
selvfølgelig bør vurderes og beskrives i VVM-rapporten.
VVM-rapporten skal altid forholde sig til stedets grundvandsforekomst og behovet for at beskytte
grundvandet mod en evt. forurening fra projektet. Forureningsrisikoen skal vurderes både i forhold til
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projektets etablering – altså anlægsfasen og projektets normale drift. Driftsituationen bør også
rummme risikoen for forurening af grundvandet ved mulige sandsynlige uheld.
Tilsvarende gælder for overfladevandet. For overfladevand gælder tillige, at VVM-rapporten skal
forholde sig til, hvordan projektet både i anlægsfasen og driftsfasen vil kunne påvirke overfladevandet
i forhold til opfyldelsen af de for det pågældende vandområde fastsatte vandkvalitetsmål.

Biologi
Biologi omhandler både flora og fauna. I første omgang gælder det naturligvis den beskyttede flora og
fauna. Det vil sige både den flora og fauna, der er beskyttet gennem Habitat– og fugledirektiverne, og
den der er beskyttet af nationale regler. Det gælder uanset, om der er tale om egentlige fredninger,
artsbeskyttelser eller generelle områdebeskyttelser som eksempelvis kystbeskyttelsen. Endvidere skal
EU’s biodiversitetsstrategi for 2020 tages i betragtning og kunne sikres.
Hvis det umiddelbart kan afgøres, at projektet med stor sandsynlighed vil kunne være i konflikt med
Habitatdirektivets bevaringsforpligtelser, kan det være formålstjenligt at få udarbejdet en
konsekvensvurdering efter habitatreglerne inden igangsættelsen af arbejdet med VVM-rapporten, da
Habitatreglerne kan betyde, at projektet ikke må tillades og gennemføres.
Hvis et projekt i øvrigt vil berøre et beskyttet område eller en beskyttet naturtype, eller muligvis være i
konflikt med biodiversitetsstrategien, vil en vurdering af denne eventuelle påvirkning skulle indgå i
VVM-rapporten. I den sammenhæng er der ikke plads for en umiddelbar stillingtagen til, om
påvirkningen må antages at kunne være væsentlig. Spørgsmålet om væsentlighed skal, når projektet er
VVM-pligtigt, afklares i forbindelse med udarbejdelsen af VVM-rapporten.
På tilsvarende vis skal en tvivl om, hvorvidt projektet indirekte vil kunne påvirke flora og fauna føre til
krav om, at denne eventuelle indirekte påvirkning belyses og vurderes i VVM-rapporten.
Tilsvarende gælder, at både kortsigtede og langsigtede påvirkninger skal vurderes, ligesom
påvirkninger, der kun er midlertidige og måske knyttet til anlægsfasen, også skal indgå.
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En forudsætning for at kunne foretage relevante vurderinger af et projekts påvirkninger af et områdes
flora og fauna er eksistensen af tilgængelige opdaterede data om områdets naturtilstand. Oplysninger
som ofte ikke er tilstede, hvorfor undersøgelser og registreringer i marken kan være nødvendige. Det
kan betyde, at området skal registreres gennem en længere periode af både halve og hele år før, det er
muligt at have den nødvendige viden. Af samme grund er netop vurderingen af et projekts mulige
påvirkning af flora og fauna undertiden en både omfattende og omkostningsfuld opgave.
Selvom flora og fauna er en stor opgave i forbindelse med en VVM-rapport, så er det også et område,
hvor der er stor faglig viden og kompetence, og dermed stor sikkerhed for at redegørelsen på netop
dette område kan blive fyldestgørende.
Det betyder imidlertid også, at netop fordi denne opgave er så omfattende, glemmes store dele af
resten af indholdet og vurderingerne, der skal indgå i VVM-rapporten. En fejl, der her skal advares
imod, da den kan betyde, at redegørelsen ikke kan klare en klagesag.

Landskab
Hvis projektet ligger i det åbne land eller på grund af udformningen vil være tydeligt synligt i
landskabet, skal der gennemføres en vurdering af projektets påvirkning af landskabet. Tilsvarende
gælder, hvis projektet vil kunne komme i konflikt med den europæiske landskabskonvention af 20.
oktober 2000.
Vurderingen af påvirkningen af landskabet foretages ofte blot ved at udarbejde en serie fotomontager
eller visualiseringer. En fremgangsmåde, der som regel godtages af klagenævnet, men som reelt ikke
opfylder kravet om en vurdering af den landskabelige påvirkning.
En sådan vurdering forudsætter, at der indledningsvis er taget stilling til landskabets karakter og de
særlige forhold, der skaber landskabet, samt de beskyttelsesmæssige interesser, der knytter sig til det
pågældende landskab. Det kan være landskabstræk, som gamle markstrukturer, produktionsformer,
eller historiske eller nye bygningers samspil med landskabet.
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Først når landskabets karakter er beskrevet og forstået, vil det være muligt at beskrive et givent
projekts landskabspåvirkning, og først på dette grundlag vil være muligt at fremstille relevante og
fortællende visualiseringer, som kan understøtte og illustrere vurderingen af de forventede
landskabelige påvirkninger.
Til hjælp for beskrivelsen af landskabskarakteren har eksempelvis Naturstyrelsen udgivet vejledninger,
som kan være til hjælp i forbindelse med udarbejdelsen af denne del af VVM-rapporten.
Jeg vil i et senere kapitel vende tilbage til det særlige problem, som visualiseringer gennem fotos i
forbindelse med VVM-rapporter udgør.
I det følgende vil jeg kort gennemgå nogle landskabstyper, som jeg har oplevet især præger vores
opfattelse af landskabet, og som jeg mener, alle kan indgå i beskrivelsen og vurderingen af
landskabspåvirkningerne.

Det oprindelige landskab
Kun få landskaber i Danmark kan betegnes som oprindelige landskaber. Typisk fremhæves med rette
vore kyster og strande, der typisk er beskyttet af strandbeskyttelsen. Imidlertid er ikke alle strande og
kyster oprindelige, men derimod menneskeskabte. Det gælder eksempelvis Køgebugt strandpark og
Amager strandpark.
Imidlertid fremstår hovedparten af landets terræn endnu, som det har set ud efter sidste istid. Det
betyder, at netop de landskabstræk, der er knyttet til terrænet, kan indeholde meget værdifulde
oplysninger eller illustrationer af, hvordan isen har dannet landskabet. Dette kommer blandt andet til
udtryk i visse geologisk bevaringsværdige landskaber.
Hvor kystlandskaberne som hovedregel kan give opbakning til en beskyttelse, kan det være langt
sværere at sikre beskyttelsen af de geologisk vigtige landskaber, da en forståelse af landskabet ofte vil
være nødvendigt for at forstå, hvorfor netop dette landskab har en særlig værdi.
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Derfor bør indgreb i landskabet, som påvirker denne oprindelighed, naturligvis vurderes og beskrives i
VVM-rapporten, så en klar forståelse af landskabet kan danne grundlag for en stillingtagen til, om
indgrebet er nødvendigt eller skal undgås.

Det romantiske landskab
Det romantiske landskab har sin rod i Adam Oehlenschläger, H.C. Andersen, Guldalder malerne. Det
er de smukke overdrev, de små vandlidende enge med dyr eller heden med får. Troen på den vilde
skov, der i virkeligheden enten primært var en dyrehave og jagtskov eller en skov som bønderne i
fællesskab brugte til dyrehold og til at hente brænde og tømmer i.
Det romantiske landskab er også det landskab, der umiddelbart knyttes til den spirende nationalisme
og dermed bliver udtrykket for det ”danske landskab”.
Det er stadig det romantiske landskab, der fremstår som det ”smukke” landskab, som ikke må
ødelægges af nutidens ”vandalisme”. Især i den akademiske verden spiller det romantiske landskab en
stor rolle.
VVM-rapporten vil af samme grund så godt som altid vurdere og beskrive projektet i forhold til det
romantiske landskabsideal. Desværre ofte uden at have forholdt sig til, om netop dette udgangspunkt
for landskabsvurderingen er relevant i det konkrete tilfælde.
Det giver kun mening at forholde sig til landskabet ud fra den romantiske landskabsopfattelse, hvis
landskabet reelt er et udtryk for netop dette landskab, og i den henseende en god og typisk
repræsentant.

Det funktionelle landskab
I sidste halvdel af 1800-tallet opstår det, jeg vil kalde det funktionelle landskab, selvom de tidligere
landskaber også på deres vis var funktionelle landskaber, så præges denne periode af meget store
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landskabsforandringer indenfor kort tid med et klart overordnet funktionelt sigte. Det handler om for
enhver pris at skaffe ny landbrugsjord til erstatning for tabet af Slesvig-Holsten, at få anlagt jernbaner
og havne til transport af landbrugsprodukter og oprette nye byer i et funktionelt mønster til
understøttelsen af landbruget.
Denne landskabsforandring er især knyttet til Dalgas og opdyrkningen af heden, dræningen af enge
samt store inddæmningsprojekter og tørlægninger. Samtidig foregår der en skovrejsning, som får en
tilsvarende funktionel udformning i form af produktionsskov, og der etableres en række plantager for
at bekæmpe sandflugten og beskytte den nyerhvervede landbrugsjord.
Disse store landskabsforandringer lader kun få oprindelige landskaber som eksempelvis vore kyster og
strande urørte. Det er samtidig vigtigt at notere sig, at disse landskabsforandringer i lighed med det
romantiske landskab er drevet af den netop opståede nationalisme, og derfor for mange bliver et
udtryk for ”det smukke og danske landskab”.
By- og landzoneloven er efter min mening i virkeligheden den sidste rest af denne landskabsopfattelse,
hvor bevarelsen af landbrugets produktionsjord bliver et mål i sig selv.
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Eksempel på et moderne funktionelt
landskab
Foto Ole Gregor
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I VVM sammenhæng er det vigtigt at se denne landskabsform som et vigtigt historisk element, der i
visse tilfælde fortjener samme beskyttelse som både det oprindelige landskab eller det romantiske
landskab. Desværre er der så godt som ingen egentlige registreringer af disse landskaber, hvorfor de er
i færd med ganske stille at forsvinde i et nyt mere industrielt landskab præget af store enkeltanlæg.
Hvad enten der er tale om landbrugets store industristalde, kæmpe vindmøller, store fritidsanlæg eller
egentlige industrianlæg.

Kulturminder
Kulturminder findes både i byen og i det åbne land. Både den arkæologiske og arkitektoniske kulturarv
er beskyttet af europæiske konventioner fra henholdsvis 1969 og 1985. De er typisk også beskyttet i
national lovgivning mod ændringer og vil som sådan ofte blive bevaret, men ikke altid på en
tilstrækkelig respektfuld måde.
At en VVM-rapport skal redegøre for kulturminder i det område, som projektet kan påvirke, er en
selvfølge. Det er da også en helt triviel del af en VVM-rapport. Derimod er det desværre ikke altid, at
redegørelsen indeholder en egentlig vurdering af projektets påvirkning af kulturmindet og dermed
forholder sig til, hvorledes et respektfuldt samspil mellem projektet og kulturmindet kan etableres,
hvilket burde være en lige så stor selvfølgelighed.
Visualiseringer er også sjældne i forbindelse med at illustrere påvirkningen af kulturminder. Tit er der
blot en konstatering af, at kulturmindet er tilstede og en markering af stedet på et kort.
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Danevirke
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Bymiljø
Bymiljøet er selvfølgelig bevaringsværdige bygninger og deres omgivelser, som altid skal indgå i
VVM-rapporten, hvis de kan påvirkes af projektet. I den forbindelse er det naturligvis vigtigt at
forholde sig til baggrunden for, at bygningen er blevet bevaringsværdi og om, hvorvidt dette grundlag
for bygningsbevaringen kan forliges med det ønskede projekt.
Bymiljøet er imidlertid også andet og mere end bevaringsværdige bygninger. Det er også pladser og
parker, samt de bygninger, der danner rummet omkring pladserne, og indgår i parkerne. Især
byrummene har det ofte svært, når nye anlæg og bygninger udformes uden hensyntagen til det
omgivende miljø. Så meget desto vigtigere er det i VVM-rapporten at sikre en god beskrivelse af disse
bymæssige værdier og påvirkningen eller samspillet med det nye anlæg. Gerne understøttet af
visualiseringer, der reelt forsøger at illustrere påvirkningen og ikke er fremstillet som
”salgsprospekter”, der hverken hjælper beslutningstagerne eller skaber grundlag for en oplyst debat.

Visualisering
Jeg har flere gange være inde på brugen af visualiseringer og peget på, at disse ikke i sig selv udgør en
vurdering af påvirkningen, men alene kan tjene som en illustration af denne vurdering.
Når visualiseringer ikke i sig selv kan udgøre en vurdering af påvirkningen, hænger det ikke mindst
sammen med, at visualiseringen i sit væsen altid tager udgangspunkt i en valgt position, som
forfatteren til VVM-rapporten har valgt, og som ikke nødvendigvis er den, læseren finder er den
”rigtige”.
En af de første visualiseringer jeg var med til at få lavet var visualiseringen af færgeterminalen i
Helsingør. Den første visualisering var en helt traditionel fotomontage, men siden udarbejdede
Kunstakademiets Arkitektskole en EDB-model, hvor alle relevante bygninger i Helsingør var lagt ind
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som bygningskroppe og det nye anlæg tilsvarende, således at betragteren kunne bevæge sig frit i
gadeplan og betragte byen med og uden det nye anlæg.
Når der fremstilles fotomontager er det til gengæld vigtigt, at de fremstilles rigtigt. Fredningsstyrelsen
har udgivet en ganske god vejledning i visualisering, som mig bekendt stadig kan hentes på
Naturstyrelsens hjemmeside.
Det vigtigste er i første omgang ikke valg af brændvidde, idet både en tele og en vidvinkel sagtens kan
gengive en oplevelse rigtigt. Det vigtige er billedets størrelse og betragtningsafstanden.
Kendes betragtningsafstanden ikke vil et vidvinkelobjektiv typisk virke øgende på afstandene i billedet
ved bl.a. at forstørre nære genstande uforholdsmæssigt – ved portrætter giver det anledning til store
næser, og tilsvarende vil et teleobjektiv trække motivet sammen. Denne virkning hænger alene
sammen med, at billedet ses fra en henholdsvis for kort eller for lang betragtningsafstand.
Derfor er det vigtigt ved visualiseringer at lade betragtningsafstanden og billedstørrelsen fastlægge
brændvidden, idet der er følgende sammen hæng: betragtningsafstanden = (brændvidde/negativhøjde)
x billedhøjde
Det vil sige, at optages billedet med et småbilledkamera (24x36) og brændvidden er 50 mm samt
billedhøjden er 21 cm svarende til et A4 landskabsformat, så bliver betragtningsafstanden 43 cm.
Hvilket er en udmærket betragtningsafstand, idet de fleste vil have en tilbøjelighed til at fjerne et foto
af denne størrelse lidt fra sig i forbindelse med betragtningen.
Gengives billedet imidlertid således, at det følger som en del af en tekst – altså ca. A5 - vil
betragtningsafstanden kun blive 20 cm, hvilket er for lidt og ofte vil føre til fejlaflæsning af den
visuelle effekt.
I forbindelse med landskaber og byrum vælges der ofte fotos taget med vidvinkel, og her kan det gå
rigtig galt. Eksempelvis vil et foto taget med en 24 mm skulle gengives i A2 (42 cm x 59 cm) for at få
en betragtningsafstand på ca. 40 cm.
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Mange vil opleve at en betragtningsafstand på 40 cm til så stort et billede, som at man står for tæt på
billedet, idet det ikke vil være muligt at se hele billedet på én gang og dermed synes betragteren at
miste overblikket.
En god visualisering skal derfor altid angive oplysning om betragtningsafstand, idet det ikke vil være
muligt udfra billedet alene at vurdere, i hvilken afstand det skal betragtes. At undlade at oplyse
betragtningsafstanden kan kun opfattes som manipulation uanset, om det er tilsigtet eller ej.
Ved en betragtningsafstand på omkring 40 cm gælder følgende hovedregel:
Brændvidde fuldformat
(24x36 mm)

Brændvidde halvformat (APS-C)

Billedstørrelse

24 mm

17 mm

A2 (42 cm x 59 cm)

35 mm

25 mm

A3 (29 cm x 42 cm)

50 mm

35 mm

A4 (21 cm x 29 cm)

70 mm

50 mm

A5 (14 cm x 21 cm)
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Jeg omtalte tidligere 3D-modellen, der blev fremstillet til visualisering i forbindelse med Helsingør
Færgehavn.
I dag burde det være væsentlig nemmere, end det var begyndelsen af 90'erne, at fremstille sådanne
modeller, men jeg har ikke kendskab til, at det er gjort, og det er trist.
Eksempelvis kunne jeg godt have tænkt mig, at et så stort projekt som Femernforbindelsen havde
fremstillet en sådan visualiseringsmodel til brug for både beslutningstagerne og offentligheden. Dette
er ikke en kritik af de udarbejdede fotomontager, men en opfordring til at tænke i andre måder at
arbejde med de visuelle konsekvenser.
På samme måde kunne landets kommuner med fordel have en grov 3D-model af kommunen, som
kunne anvendes i planlægningsarbejdet samt i forbindelse med miljøvurderinger af planerne. Modellen
ville så også kunne stilles til rådighed for bygherrens VVM-arbejde i forbindelse med VVM-pligtige
projekter.
Googlemaps 3D kort er desværre ikke løsningen, da omgivelserne på disse kort kun betragtes fra bil på
offentlig vej.
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Brændvidde 24 mm betragtningsafstand 18 cm
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Udsnit af foregående billede svarende til A2
Brændvidde 24 mm betragtningsafstand 38 cm
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Brændvidde 35 mm betragtningsafstand 26 cm
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Udsnit af foregående billede i A3
Brændvidde 35mm betragtningsafstand 38 cm
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Brændvidde 50 mm betragtningsafstand 38 cm
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Friluftsliv
Friluftsliv i en VVM-rapport handler dels om de støttepunkter, der findes i landskabet i form af ppladser, isboder, restauranter og lignende, og dels om de adgangsveje, der er til offentlige arealer som
skove, strande, åløb mm. Uanset om projektet i sig selv er et rekreativt anlæg, er det vigtigt, at VVMrapporten forholder sig til, hvor og hvordan friluftslivet i området udfoldes, og om projektet vil betyde
ændringer i mulighed for, at dette friluftsliv kan fortsætte.
Det er således væsentligt om adgangsveje til skove og strande fjernes eller besværliggøres. Om
offentligt tilgængelige arealer bliver mere eller mindre privatiseret. Om eksempelvis anvendelsen af
offentlige arealer efter, at projektet er gennemført eller under gennemførelse, besværliggøres eller
ændres i en sådan grad, at anvendelsen reelt vil ophøre.
Projektet kan også betyde en åbning af arealer, der tidligere var svært tilgængelige, selvom de i
henhold til lovgivningen var offentligt tilgængelige, og i givet fald bør dette også fremgå af VVMrapporten.

Menneskers sundhed
Menneskers sundhed er et tema, der i fremtidens VVM-rapporter skal have større opmærksomhed.
Menneskers sundhed omfatter meget grundlæggende risikoen for død, som kan blive forøget ved evt.
naboskab til en risikovirksomhed. Imidlertid omfatter menneskers sundhed også hensynet til at skabe
sunde omgivelser, der bidrager til at højne livskvaliteten, sikre mangfoldigheden og opretholde
økosystemerne reproduktionskapacitet.
Placeringen af et projekt, som er baseret på brugen af særlige stoffer, kan give anledning til langsigtede
sundhedspåvirkninger. Et klassisk eksempel herpå var eternitfabrikken i Aalborg, men der findes også
andre eksempler på et sådant uheldigt naboskab.
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En anden type sundhedspåvirkning er søvnforstyrrelser, som følge af kraftigt lys og støjpåvirkninger.
Også konflikter, som giver anledning til hyppig irritation kan påvirke sundheden. Det kan eksempelvis
være udformning af et projekts adgangsveje, som fører til dårlig eller undertiden spærret adgang til
eksisterende boliger, rekreative områder eller virksomheder.
Dette er blot eksempler på forhold, der på kort eller langt sigt vil kunne påvirke menneskers sundhed,
og som i fremtiden skal blive en naturlig del af VVM-rapporten. Det er i denne sammenhæng ikke
tilstrækkeligt at henvise til overholdelsen af gældende grænseværdier for emissioner o. lign.
Det er nødvendigt med en konkret sundhedsfaglig vurdering af forholdene, hvis det må antages at
projektet vil kunne få væsentlig indflydelse på berørte menneskers sundhed.

Risiko for større uheld, som følge af projektet, klimaændringer, digebrud og
jordskælv.
I forbindelse med projekter som omfatter en virksomhed eller aktivitet, der kan udgøre en særlig risiko
– det vil typisk sige virksomheder omfattet af Sevesodirektivet, men ikke kun - bør der forud for
afslutningen af VVM-rapporten foreligge en risikovurdering, som kan udgøre et bilag til VVMredegørelsen, og således at konklusionerne kan indgå i VVM-rapporten. Hvis der ikke er udarbejdet
eller foreligger en risikovurdering i forbindelse med udarbejdelsen af VVM-rapporten, vil denne som
udgangspunkt ikke kunne opfylde direktivets krav om at tage hensyn til risikoforholdene.
Det er imidlertid ikke kun ved etablering af en risikovirksomhed, at der er behov for at foretage en
risikovurdering. Det kan også være nødvendigt, hvis bygherrens projekt ønskes placeret i nærheden af
en allerede eksisterende risikovirksomhed og indeholder elementer, der vil være uforenelige med
tilstedeværelsen af risikovirksomheden. Det kan eksempelvis være et indkøbscenter, men selvfølgelig
også en virksomhed, der oplagrer stoffer, som på grund af mængde eller egenskaber i tilfælde af uheld
på risikovirksomheden vil forværre uheldets omfang.
I disse tilfælde påhviler der kommunen et stort ansvar i forbindelse med scopingen og fastlæggelsen af
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VVM-rapportens indhold, idet det ikke kan forventes, at bygherren umiddelbart har adgang til de
nødvendige oplysninger om nærtliggende virksomheder, oplag og i særdeleshed risikovirksomheder.
Imidlertid skal VVM-rapporten også behandle de risici, der kan opstå i konsekvens af klimaændringer
eller andre kendte naturmæssige forandringer og lade dette indgå i vurderingen af projektets
miljømæssige konsekvenser.

Langsigtede sundhedspåvirkninger
Blandt de langsigtede sundhedspåvirkninger har jeg allerede nævnt eksemplet med asbest. Typisk er
der tale om stoffer, der kan spredes med vinden enten i form af partikler – asbest, kvartsstøv og måske
nanopartikler. Imidlertid kan der også ske spredning af kemiske stoffer, som eksempelvis kviksølv og
opløsningsmidler.
I alle tilfælde bør en sådan spredningsmulighed, som kan påvirke menneskers sundhed, belyses i
VVM-rapporten, hvis projektet forventes at håndtere sådanne stoffer.

Søvnforstyrrelser
Søvnforstyrrelser er som hovedregel knyttet til støj men kan også opstå ved kraftig og varierende lys.
Disse forstyrrelser er ofte knyttet til trafikanlæg, hvor trafikstøj og lys fra biler kan virke forstyrrende.
Imidlertid kan søvnforstyrrelser også opstå ved naboskabet til forretninger og indkøbscentre, som
modtager varer sent på natten eller tidligt om morgenen – også her er forstyrrelsen ofte både støj og
lyspåvirkning.
Det samme gælder naturligvis for virksomheder, der enten har natarbejde eller har vareudveksling om
natten.
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Konflikter
Kort kan det siges, at VVM-rapporten bør indeholde en analyse af evt. konfliktmuligheder som skyldes
dårlig udformning og placering af bygninger og anlæg, samt dårlige adgangsforhold. Konflikter af
denne art, som skyldes dårlige eller ugennemtænkte løsninger, vil med tiden indebære en dårligere
sundhedstilstand hos dem, der påvirkes af den konflikten dagligt – specielt, hvis der ikke efterfølgende
kan findes en hensigtsmæssig løsning. Af samme grund bør arbejdet med redegørelsen ikke blot
beskrive og vurdere konflikten, men om muligt bruges til at ændre projektet så konflikterne ikke
opstår.

Scopingdokumentet
Scopingdokumentet udarbejdes af VVM-myndigheden.
Scopingdokumentet er bygherrens bedste garanti for at kunne få udarbejdet en tilfredsstillende VVMrapport, idet scopingprocessen og scopingdokumentet begrænser VVM-myndighedens mulighed for
efterfølgende at stille yderligere krav til VVM-rapportens indhold.
Scopingdokumentet er således et vigtigt dokument i VVM-proceduren, og VVM-myndigheden skal
derfor sikre, at alle de miljøparametre, der kan tænkes at påvirke eller at kunne blive påvirket
væsentligt af bygherrens projekt, er medtaget i indholdskravet til VVM-rapporten. Det er i den
forbindelse vigtigt at gøre sig klart, at direktivets bilag IV ikke er udtømmende, men at miljøbegrebet
tillige er afgrænset af direktivets artikel 3, og at emnerne samtidig skal forstås i meget bred forstand,
hvorved alle forhold, der kan henføres til begrebet miljø eller omgivelser, kan være omfattet af
vurderingskravet i henhold til VVM-reglerne.
Scopingdokumentet skal tillige stille tilstrækkelige og udtømmende krav til bygherrens beskrivelse af
det påtænkte projekt. VVM-myndigheden kan naturligvis ikke have et bedre kendskab til projektet
end, hvad bygherren har oplyst, men det er vigtigt, at scopingdokumentet på grundlag af bygherrens
oplysninger får fremhævet de særlige forhold, som myndigheder og offentligheden har lagt særlig vægt
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på i forbindelse den indledende høring. Forhold, som dermed er indgået med særlig vægt i VVMmyndighedens fastlæggelse af kravene til VVM-rapportens indhold.
I den forbindelse er det som nævnt vigtigt, at VVM-myndigheden ikke på forhånd afskærer krav til
VVM-rapportens indhold alene med henvisning til indholdskravene, som de fremgår af bilag IV, idet
direktivets artikel 3 reelt er afgrænsningsgrundlaget. Det er også vigtigt, at resultatet af den indledende
høring inddrages – også hvad angår forhold, som VVM-myndigheden finder på forhånd, kan afvises
som ikke væsentlige. Undtagelsen er naturligvis forhold, som også for lægmand umiddelbart og
indlysende ikke vil kunne forekomme.
Særlig opmærksomhed skal gives forslag til alternativer. Det er klart, at VVM-myndighedens ønsker
om at få belyst visse alternativer skal medtages i scopingdokumentet, men det er måske mindre
indlysende, at ALLE de forslag til alternativer som offentligheden har foreslået, også bør indgå i
VVM-rapporten og dermed scopingdokumentet. Baggrunden for at jeg mener, at alle offentlighedens
forslag skal medtages, er at offentlighedens forslag til alternativer, som udgangspunkt må antages at
være væsentlige. Det betyder ikke, at disse alternativer skal vurderes ”i bund”, men de skal behandles
seriøst og en afvisning begrundes teknisk, økonomisk og/eller miljømæssigt.
Endelig vil jeg fremhæve, at direktivet direkte omtaler følgende direktiver og konventioner, hvis sigte
skal inddrages i VVM-rapporten, i det omfang hensynene kan siges at være relevante.
Det handler om følgende direktiver og konventioner:
Direktiv 2001/42/EU om vurdering af bestemte planers og programmers indvirkning på miljøet
Direktiv 2009/71/Euratom om EF-rammebestemmelser for nukleare anlægs nukleare sikkerhed
EU-Kommissionens notat of 22 september 2006 om ”Thematic Strategy for Soil Protection”
Slutdokumentet fra FN konferencen om bæredygtig udvikling i Rio 2012
Rådsbeslutning 93/626/EØF om indgåelse af konventionen om den biologiske mangfoldighed
79

Direktiv 92/43/EØF – Habitatdirektivet
Direktiv 2009/147/EU om beskyttelse af vilde fugle
EU’s biodiversitets strategi frem til 2020 af 3. maj 2011
Direktiv 2013/30/EU om sikkerheden i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter og om ændring
af direktiv 2004/35/EF
EU-Kommissionens notat af 23 februar 2009 ”A Community approach on the prevention of natural
and man-made disasters”
Direktiv 2012/18/EU om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer og om ændring og
efterfølgende ophævelse af Rådets direktiv 96/82/EF (Seveso III)
Konventionen om beskyttelse af den arkæologiske kulturarv af 6. maj 1969
Konventionen om beskyttelse af den arkitektoniske kulturarv af 3. oktober 1985
Den europæiske landskabskonvention af 20. oktober 2000
EU-kommissionens notat af 3. marts 2010 om ”Europe 2020 – A Strategy for smart, sustainable and
inclusive growth”
Espoo konventionen af 25. februar 1991 om VVM i forbindelse med grænseoverskridende
miljøpåvirkninger
Aarhus konventionen af 25 juni 1998 om adgang til oplysninger, offentlig deltagelse i
beslutningsprocesser samt adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet
Jeg synes, at det er vigtigt på dette sted at fremhæve, at selvom den indledende høringsperiode er
overskredet, betyder det ikke, at offentligheden helt er afskåret fra at stille krav til VVM-rapporten. Jeg
vil dog mene, at det efter udløbet af høringsperioden kun vil være muligt at tvinge krav til indholdet af
VVM-rapporten igennem, hvis forholdene kan siges at ville kunne påvirke den senere
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beslutningsproces. Det er imidlertid ikke op til VVM-myndigheden at afgøre dette men derimod
henholdsvis klagenævn og domstole.

Præcision
Da VVM-myndigheden senere skal bruge scopingdokumentet til at afgøre om, den VVM-rapport, som
bygherren har fået udarbejdet, opfylder kravene til en VVM-rapport for det pågældende projekt, og
scopingdokumentet samtidig er en beskyttelse for bygherren mod, at der stilles fornyede krav til
redegørelsen, er det meget vigtigt, at scopingdokumenetet får en tilstrækkelig præcision til at kunne
opfylde begge funktioner.
Scopingdokumentet skal altså sikre, at VVM-rapporten får det nødvendige indhold til at opfylde
direktivets krav, kan klare en klagesagsbehandling og giver VVM-myndigheden og andre kompetente
miljømyndigheder grundlag for at træffe afgørelsen om, hvorvidt det pågældende projekt skal
godkendes eller have afslag. VVM-rapporten skal også have en sådan præcision, at vilkår for en
eventuel tilladelse vil kunne fastlægges.
Jeg vil mene, at scopingdokumentet i forbindelse med skifergassagen fra Frederikshavn er et godt
eksempel.

Klageret
Direktivet er ikke helt præcist, hvad angår klagemuligheden over scopingdokumentet, men jeg vil
mene, at bygherren efter direktivet må tillægges en mulighed for at kunne klage over
scopingdokumentet, idet det ikke kan udelukkes, at en VVM-myndighed, som led i kravene til VVMrapporten, stiller krav om undersøgelser, der er meget omkostningskrævende og i forhold til
miljøvurderingen og redegørelsens konklusioner til dels er overflødige, men ”nice to have”.
Hvis denne klageret ikke består efter de gældende nationale regler, vil bygherren under alle
omstændigheder altid kunne klage til tilsynsmyndigheden over en myndigheds forvaltning efter de
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almindelige forvaltningsretlige regler, hvilket også må gælde i tilfælde, hvor en myndighed stiller
usaglige krav til VVM-rapportens indhold.
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6. Borgerdeltagelse
Borgermøde
Borgerdeltagelsen
er en af hovedhjørnestenene i VVM-proceduren. Det er den ikke mindst, fordi den
Foto
Ole
Gregor blandt andet ved at forbedre projektet, skabe forståelse for projektet og i
er med til at sikre miljøet
sidste ende lette beslutningsprocessen.
Borgerdeltagelsen betyder imidlertid også, at både bygherren og myndigheden tvinges til at tænke
projektet igennem i en sådan grad, at behovet for projektet og konsekvenserne af projektet på både kort
og langt sigt så vidt muligt er kendte og kan beskrives.
Desværre er der en tendens i tiden til at ville fjerne eller minimere borgerdeltagelsen. Det er efter min
opfattelse en alvorlig misforstået hjælp – ja, en bjørnetjeneste at give bygherren og beslutningstagerne
for at imødekomme et ønske om hurtige beslutningsprocesser. Hurtige beslutningsprocesser omkring
komplekse forhold skaber imidlertid ofte grundlag for alvorlige fejlbeslutninger og efterfølgende dyre
”reparationer”. Reparationer, der efterfølgende kan vise sig at begrænse bygherrens nytte af projektet
og sjældent løser de opståede miljøproblemer.

Tidlig inddragelse
En tidlig inddragelse i scopingfasen af borgerne, der kan blive berørt af projektet, er med til at sikre at
også borgenes forestillinger om projektets påvirkninger af miljøet, kan inddrages i VVM-rapporten og
ikke først som et supplement på et senere tidspunkt. Det betyder også, at bygherren allerede i arbejdet
med VVM-rapporten og projektudviklingen som regel kan tage højde for de interesser, de berørte
borgere har givet udtryk for.
Forudsætningen for, at dette ræsonnement holder, er naturligvis, at borgerne har fået en reel mulighed
for og har haft tilstrækkelig tid til at sætte sig ind i projektet. Det betyder blandt andet, at der reelt fra
både bygherren og myndigheden er ønsket og initieret en dialog.
Hvis projektet er præsenteret åbent, og der er vist åbenhed fra såvel bygherrens som myndighedens
83

side, for vidt angår oplysninger om projektets indhold og udformning, så vil borgerne i de fleste
tilfælde deltage konstruktivt og åbent i forbindelse med fastlæggelsen af VVM-rapportens indhold.
Dermed vil den indledende borgerdeltagelse i scopingfasen være det første meget væsentlige skridt i
retning af en accept og optimering af det kommende beslutningsforløb.

Legitimitet
Næste skridt i dialogen med borgerne opstår, når VVM-rapporten skal offentliggøres. VVM-rapporten
kan kun opnå den fornødne legitimitet, hvis bygherren og VVM-myndigheden har taget borgernes
forslag og ønsker alvorligt og behandlet dem fagligt og sagligt seriøst.
Det er ikke et problem, at bygherren har afvist et af borgerne foreslået alternativ, som for
omkostningstungt, men det er et problem, hvis bygherren har udeladt en begrundelse for at fravælge et
foreslået alternativ eller blot har afvist det med, at det alternativ ønsker bygherren ikke at
imødekomme. Igen handler det om, at borgerdeltagelsen er en dialog i øjenhøjde.
VVM-myndigheden bør for sikre den tilstrækkelige legitimitet i processen optræde neutralt og åbent.
For at sikre dette, foreskriver direktivet direkte, at der skal være en klar økonomisk og interessemæssig
adskillelse mellem bygherren og VVM-myndigheden. En betingelse, der kan være svær at opfylde, når
eksempelvis kommunen både er bygherre og VVM-myndighed.
Hverken borgerne eller VVM-myndigheden kan tvinge en bygherre til at vælge et bestemt alternativ.
VVM-myndigheden har kun muligheden for på et miljøsagligt grundlag at nægte bygherren tilladelse
til at gennemføre projektet. Jeg vil dog straks tilføje, at VVM-pligtige projekter netop er VVMpligtige, fordi de må antages at kunne påvirke miljøet væsentligt, hvorfor bygherren ikke umiddelbart
har krav på at få tilladelse til at gennemføre, det ønskede projekt.
Det er af samme grund vigtigt, at VVM-rapporten har den fornødne legitimitet, for at kunne udgøre
grundlaget for borgerdeltagelsens demokratiske del. Det vil sige, at skabe tillid til, at beslutningen om
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at tillade eller ikke tillade projektet bygger på en reel faglig og saglig miljøvurdering i en endnu åben
dialog med bygherren og myndigheden.

Demokrati eller benspænd
VVM-myndigheden repræsenterer typisk et politisk flertal, og kan i visse sager betyde, at det politiske
mindretal bliver meget aktivt i forbindelse med et konkret projekt. Denne uenighed bør ikke ses som et
problem, men snarere som en styrke i processen. Uenigheden kan blandt andet bruges til at sikre en
optimering af projektet og er samtidig et udtryk for en grundlæggende accept af de demokratiske
procedurer og spilleregler. Det vil imidlertid ofte betyde, at kravene til VVM-rapporten og dens
vurderinger skærpes. Hvilket naturligvis kan give anledning til en dyrere og mere omfattende rapport,
men samtidig opnås et klart forbedret beslutningsgrundlag og ofte også et bedre projekt.
Demokrati er ikke benspænd, men en kvalitetstest og en vej til en efterfølgende højere grad af
konsensus. Det gælder også, hvor sagen prøves ved klagemyndighederne. Netop den opnåede
konsensus er efterfølgende bygherrens garanti for borgernes accept af projektet. En accept, der senere
kan betyde mange sparede omkostninger i form af efterfølgende ombygninger eller
anvendelsesrestriktioner i et forsøg på at imødekomme stadige og vedvarende klager.
En god VVM-proces er ingen garanti mod alle klager, men den er så godt som en garanti mod, at
myndigheden efterfølgende finder grundlag for at følge klagerne.

Imødekommenhed og subjektive valg
VVM-myndighedens krav om valg af et alternativ skal bygge på en faglig vurdering af projektets
miljømæssige konsekvenser, derimod har bygherren mulighed for at tilgodese borgerønsker ud fra et
ønske om at vise imødekommenhed. Bygherren har retten til at vælge projektudformning og placering
ud fra et subjektivt valg.
VVM-myndigheden har kun mulighed for at nægte bygherren tilladelse til det ønskede projekt, hvis de
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miljømæssige konsekvenser ud fra en saglig vurdering taler imod projektet. Det betyder ikke, at
bygherren er bundet til at vælge den miljømæssigt bedste løsning. Bygherren er alene forpligtet til at
vælge en løsning, som VVM-myndigheden ud fra en saglig vurdering finder acceptabel.
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7. VVM-rapporten
VVM-rapporten udgør sammen med et senere udarbejdet høringsnotat VVM-myndighedens
beslutningsgrundlag, og er et vigtigt element i myndighedens dokumentation for gennemførelsen af
VVM-processen.

Direktivets minimumskrav til indholdet
Indledningsvis vil jeg fremhæve direktivets minimumskrav til VVM-rapporten. De fremgår af
direktivets artikel 5. VVM-rapporten skal under alle omstændigheder indeholde:
a) en beskrivelse af projektet med oplysninger om projektets placering, udformning, dimensioner og
andre relevante særkender
b) en beskrivelse af projektets forventede væsentlige indvirkninger på miljøet
c) en beskrivelse af projektets særkender og/eller af de foranstaltninger, der påtænkes truffet for at
undgå, forebygge eller begrænse og om muligt neutralisere forventede væsentlige skadelige
indvirkninger på miljøet
d) en beskrivelse af de rimelige alternativer, som bygherren har undersøgt, og som er relevante for
projektet og dets særlige karakteristika, og en angivelse af hovedårsagerne til den valgte løsning
under hensyntagen til projektets indvirkninger på miljøet
e) et ikke-teknisk resumé af de i litra a)-d) omhandlede oplysninger, og
f) alle yderligere oplysninger omhandlet i bilag IV, som er relevante for de særlige karakteristika, der
gør sig gældende for et bestemt projekt eller en bestemt projekttype og for det miljø, der kan forventes
at blive berørt.
Desuden er det et krav, at VVM-rapporten er udarbejdet af kompetente eksperter, at VVMmyndigheden har adgang til tilstrækkelig faglig viden og ekspertise til at sikre, at de nødvendige
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oplysninger til at kunne drage de nødvendige konklusioner vedrørende projektet mulige væsentlige
miljømæssige påvirkninger er tilstede.

Projektet
VVM-rapporten skal som det første indeholde en samlet beskrivelse af hele projektet og en så
fuldstændig beskrivelse af bygherrens projekt, at det vil være muligt at vurdere hvilke omgivelser, der
eventuelt vil kunne blive påvirket væsentligt.
Af hensyn til bygherrens interesse i at få en så gnidningsfri VVM-proces som muligt, er det vigtigt, at
projektbeskrivelsen er så oprigtigt og ærlig, som det overhovedet er muligt. Hvis projektbeskrivelsen
går hen og bliver et skønmaleri eller en salgsreklame for projektet, risikerer bygherren i løbet af VVMproceduren at komme til at fremstå utroværdig. Borgere, der finder, at VVM-rapportens
projektbeskrivelse er utroværdig, vil også miste troen på indholdet af de miljøvurderinger, der er
foretaget, og dermed kan VVM-processen gå fra en saglig debat til et spørgsmål om for enhver pris at
forhindre projektets realisering.
Bygherren og myndigheden bestemmer langt hen ad vejen selv, hvordan processen skal forløbe, og den
bedste proces fås ved åbenhed og ærlighed, også når det betyder, at bygherren må beskrive forhold, der
kan skade miljøet.
Husk på!
VVM-proceduren omfatter grundlæggende kun projekter, der må antages at kunne påvirke miljøet
væsentligt, hvorfor offentligheden også må forvente, at projektet vil indebære væsentlige
miljømæssige konsekvenser.
At projektudformningen så har taget hensyn til at minimere miljøpåvirkningerne, er kun naturligt, men
disse tiltag bør i projektbeskrivelsen fremhæves for at vise projektets reelle miljømæssige
problemfelter.
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Scope't
Udover direktivets minimumskrav så skal kravene i scopingdokumentet naturligvis danne
udgangspunkt for VVM-rapporten, herunder også beskrivelsen og vurderingen af foreslåede
alternativer.
Scope’t og miljøvurderingen vil indeholde to opgaver, nemlig beskrivelsen af det omgivende miljø
som må antages at kunne blive påvirket væsentligt – i overensstemmelse med scopingdokumenetet.
Denne beskrivelse er i sig selv en opgave, der kan betyde registreringer i marken og i hvert fald
indsamling af oplysninger fra forskellige myndigheder. Oplysninger, som myndighederne som
hovedregel vil være forpligtet til at give, hvis myndigheden i øvrigt er i besiddelse af oplysningerne.
I de senere år er miljømyndighedernes indsamling af miljøoplysninger blevet væsentligt reduceret,
som følge af løbende besparelser, hvorfor det må forventes, at bygherren i langt højere grad end
tidligere selv må påtage sig opgaven med at indsamle de nødvendige oplysninger i marken, og de
dermed forbundne udgifter.
Sådanne privat indsamlede miljøoplysninger vil naturligvis skulle være tilgængelige for
offentligheden, men det betyder ikke, at de frit kan anvendes i anden sammenhæng. Bygherren kan
altså godt komme ud for, at oplysningerne faktisk eksisterer, men kun kan anvendes i VVM-rapporten,
hvis ejeren af oplysningerne giver tilladelse til dette, hvilket typisk er forbundet med en udgift for
bygherren.
Den anden opgave, der opstår i konsekvens af scopingdokumentet, er selve vurderingen af projektets
miljømæssige konsekvenser.
Kravet til denne vurdering er, at den skal bygge på alment anerkendte metoder og modeller. Der er
altså ikke fri mulighed for at vælge vurderingsform og metode. Vurderingerne skal for at overholde
direktivet udføres af fagligt kvalificerede personer. Hvilket som regel betyder inddragelse af flere
fagpersoner afhængig af hvilke miljøparametre, der skal indgå i VVM-rapporten.
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At skrive en VVM-rapport er altså som udgangspunkt ikke en opgave for bygherren selv eller en
enkelt person for den sags skyld, men et resultat af et større eller mindre samarbejde mellem
forskellige faggrupper.

Indholdsmæssige tilføjelser
I forbindelse med udarbejdelsen af VVM-rapporten kan det ske, at der opstår viden om miljøforhold
og eller miljømæssige konsekvenser, som ikke var kendt, da scopingdokumentet blev udarbejdet.
Sådanne ”nye” forhold skal også fremgå af VVM-rapporten.
Hvis de ”nye” miljømæssige forhold eller konsekvenser udelades, vil VVM-rapporten med stor
sandsynlighed skulle skrives om, og VVM-processen suppleres med en fornyet offentlig høring, så
hverken bygherren eller VVM-myndigheden vinder ved at undlade oplysninger om forhold, der først
under udarbejdelsen af VVM-rapporten er blevet kendt for bygherren og myndigheden.
Ny viden, der opstår i VVM-processen, kan også betyde ændringer af projektet. Projektændringer kan
ofte gennemføres umiddelbart på dette stadie i VVM-processen, dog skal det overvejes om
ændringerne kan betyde, at dele af offentligheden, som ikke tidligere var part i sagen, med ændringen
vil blive part i sagen. Hvis det er tilfældet skal denne del af offentligheden have mulighed for at udtale
sig og påvirke scop'et af VVM-rapporten – altså indrages i en udvidet scopingfase.
Endelig kan viden om miljømæssige konsekvenser, som først bliver synlige i forbindelse med
vurderingsarbejdet føre til, at bygherren ønsker at opgive projektet, eller at myndigheden med
sikkerhed ved, at projektet ikke vil kunne opnå de fornødne tilladelser. I sidste tilfælde bør
myndigheden meddele afslag med henvisning til den relevante lovgivning. Da VVM-reglerne og
VVM-tilladelsen ikke er knyttet til særlige normer eller grænseværdier, giver VVM-reglerne ikke i sig
selv mulighed for, at myndigheden kan give afslag på dette tidspunkt i VVM-processen med
henvisning til VVM-reglerne.
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Muligheden for et tidligt afslag på at få tilladelse til projektet skal altså søges i anden nødvendig
tilladelses- eller godkendelseslovgivning.

Det ”ikke tekniske resumé”
Det ”ikke tekniske resumé” er en meget vigtig del af VVM-rapporten. Der er ikke formelle krav til, at
det ikke tekniske resumé skal være et kapitel i VVM-rapporten eller en selvstændig publikation. Det er
derimod vigtigt, at det ”ikke tekniske resumé” afspejler indholdet af og konklusionerne i VVMrapporten. Det er ikke tilstrækkeligt, hvis der i det ”ikke tekniske resumé” blot konkluderes, at
projektet som helhed ikke vil påvirke miljøet væsentligt. Resuméet skal som minimum indeholde en
kort beskrivelse af scopingdokumentets indhold og de overvejelser, der fremgår af VVM-rapporten i
relation til scopingdokumentet, samt selvfølgelig en gengivelse af VVM-rapportens konklusioner.
Netop kravet om at være et resumé og samtidig en tilstrækkelig nuanceret gengivelse af VVMrapporten gør det til en krævende opgave at skrive et tilstrækkelig præcist ”ikke teknisk resumé”. Af
samme grund bør der afsættes tilstrækkelig med tid til opgaven.
Både VVM-rapporten og det ”ikke tekniske resumé” vinder betydeligt i kvalitet ved, at resuméet
skrives af den person, som samtidig har ansvaret for at foretage den samlede gennemlæsning af VVMrapporten. Det sikrer en sammenhængende vurdering, og at VVM-rapporten fremstår tilstrækkelig
balanceret i forhold til de enkelte miljøsektorer. Denne gennemlæsning vil også være det naturlige
tidspunktet til endeligt at beslutte hvilke dele af VVM-rapporten, der med fordel kan flyttes til bilag og
evt. om visse dele af de udarbejdede bilag bør indgå i selve VVM-rapporten.
Denne tilgang til opgaven med at fremstille det ”ikke tekniske resumé”, sikrer samtidig at
udarbejdelsen af det ”ikke tekniske resumé” ikke kun får karakter af en afsluttende opgave, men kan
blive en integreret del af at kvalitetssikre VVM-rapporten.
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Beslutning om at sende VVM-rapporten i høring
Når bygherren har afsluttet arbejdet med VVM-rapporten, sender bygherren VVM-rapporten til VVMmyndigheden.
VVM-myndigheden tager herefter stilling til, om VVM-rapporten opfylder kravene, der er stillet i
henhold til direktivet, scopingdokumentet, evt. supplerende krav til rapporten samt naturligvis om
VVM-rapporten opfylder nationale lovkrav.
Hvis rapporten opfylder de nævnte krav, vurderer VVM-myndigheden om, der forud for høringen af
offentligheden, skulle være særlige miljømæssige hensyn, hvor en inddragelse af den kompetente
miljømyndighed forud for den egentlige høring vil være hensigtsmæssig. I givet fald høres denne eller
disse kompetente myndigheder. En sådan høring bør dog være undtagelsen, da en høring af andre
kompetente miljømyndigheder som udgangspunkt er forudsat at skulle ske parallelt med høring af
offentligheden.
VVM-myndigheden har ansvaret for, at VVM-rapporten opfylder de stillede indholdskrav, og for at
sende VVM-rapporten i høring. Derimod har VVM-myndigheden ikke ansvaret for at rapportens
konklusioner og vurderinger er fagligt korrekte. Dette ansvar påhviler bygherren, idet
miljømyndighederne først kan forventes at tage endelig stilling til de foretagne vurderinger og
konklusioner under høringsprocessen. Det betyder også, at konklusioner og vurderinger, som
miljømyndighederne under høringsprocessen finder er fejlagtige eller mangelfulde, kan føre til krav
om supplerende vurderinger – før der kan træffes endelig afgørelse om, hvorvidt bygherren skal have
tilladelse til at gennemføre projektet.
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Kompetente eksperter og tilstrækkelig ekspertise
Direktivet foreskriver i artikel 5, at bygherren skal sikre, at VVM-rapporten udarbejdes af kompetente
eksperter, og VVM-myndigheden skal sikre sig at have tilstrækkelig ekspertise til at kunne vurdere
indholdet og de gennemførte vurderinger i VVM-rapporten. Sigtet med disse krav er at opnå en
tilstrækkelig høj kvalitet af VVM-rapporten samt sikre at der anvendes fagligt anerkendte registreringog vurderingsmetoder.
Det er endvidere et krav i direktivet, at der skal være en klar adskillelse mellem bygherren og VVMmyndigheden. Dette gælder også, når bygherren er en myndighed.
Det betyder imidlertid også, at VVM-myndigheden skal sikre sig mod at anvende samme eksperter
som bygherren, hvilket især er aktuelt, hvor VVM-myndigheden ikke selv besidder den tilstrækkelige
ekspertise.
I visse sager kan det betyde, at VVM-myndigheden ikke vil være i stand til at finde en af bygherren
uafhængig ekspertise inden for landets grænser. I den forbindelse kan sproget blive en begrænsning
for, hvor ekspertisen kan søges.
VVM-myndigheden skal være særlig opmærksom på dette forhold, hvor bygherren er en myndighed,
idet det i sådanne tilfælde kan forekomme oplagt at anvende samme konsulent, hvilket altså vil være i
strid med direktivet.
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8. Høring
Høringen igangsættes af VVM-myndigheden, når bygherren har afleveret VVM-rapporten og VVMmyndigheden har konstateret, at VVM-rapporten lever op til miljømyndighedernes krav og de krav, der
fremgår af scopingdokumentet, direktivet og national lovgivning.

Sigtet med høringen
Sigtet med høringen er at give offentligheden mulighed for at kommentere resultatet af
miljøvurderingen og de miljømæssige konsekvenser af bygherrens projekt. Høringen bidrager dermed
til at nuancere beslutningsgrundlaget for miljømyndigheden, og skabe det bedst mulige administrative
grundlag for beslutningen om, hvorvidt bygherren skal have tilladelse til at gennemføre projektet, og i
givet fald på hvilke vilkår.
Høringen kan således opfattes som offentlighedens ”partsbidrag” i sagsbehandlingen og bør også
behandles som sådan. Det vil sige reelt inddrages i den efterfølgende sagsbehandling. Det følger i
øvrigt også af direktivets artikel 5.
Det indebærer også, at høringen kan føre til projektændringer, som enten bygherren selv finder
hensigtsmæssige på grundlag af høringsresultatet, eller som miljø- eller VVM-myndighederne finder
skal gennemføres for at sikre det omgivne miljø.

Justeringer af projektet
I forbindelse med den offentlige høring og især ved borgermøder kan bygherren og VVMmyndigheden møde kritik af projektet eller forslag til ændringer af projektet, som den ene eller begge
parter umiddelbart ønsker at imødekomme. VVM-myndigheden skal dog begrænse sin
imødekommenhed til alene at love at ville overveje de foreslåede ændringer – ikke for at være
afvisende, men for at sikre hensynet til den del af offentligheden, som kunne blive berørt af ændringen,
og som med det foreliggende projekt ikke finder sig væsentligt berørt.
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Bygherren bør også være tilbageholdende med umiddelbart at give indrømmelser, da de kan vise sig at
være vanskelige at opfylde og vise sig at give anledning til andre endnu ikke kendte miljøpåvirkninger.
Et projekt kan naturligvis ændres som følge af de informationer og ønsker, der måtte opstå som en del
af den offentlige høring, men disse ændringer kan ikke gennemføres uden, at VVM-myndigheden
overvejer om andre dele af offentligheden derved berøres væsentligt, og om ændringerne i øvrigt vil
kunne medføre andre endnu ikke undersøgte eller vurderede væsentlige miljømæssige konsekvenser.
Hvis ændringerne involverer nye sagsparter eller nye omgivelser (miljø), vil det være nødvendigt, at
VVM-myndigheden overvejer, om det er nok at bede bygherren supplere VVM-rapporten, eller om
scopingprocessen også skal gå om, før ændringen kan indgå i VVM-myndighedens beslutning om evt.
at tillade det ændrede projekt.

Supplerende VVM-rapport
Der kan være to grunde til, at der skal udarbejdes en supplerende VVM-rapport. Den ene grund er et
ønske om at ændre projektet, som fører til andre væsentlige miljøpåvirkninger. Den anden grund kan
være, at den offentlige høring har peget på sådanne mangler i den eksisterende VVM-rapport, at den
ikke kan opfylde direktivets og lovens krav til indholdet af en VVM-rapport.
I begge tilfælde vil det som regel være tilstrækkeligt at udarbejde et supplement til den eksisterende
VVM-rapport. Således har EU-kommissionen i flere tilfælde accepteret brugen af supplerende VVMrapporter som reparation på en utilstrækkelig VVM-rapport. Det var også tilfældet i forbindelse med
forsøgsstationen for vindmøller i Østerild.
Imidlertid kan den eksisterende VVM-rapport have et så utilstrækkeligt indhold, at den ikke med
rimelighed lader sig supplere, eller projektet kan have undergået sådanne forandringer, at der reelt er
tale om et helt andet projekt. Det ændrede projekt tjener godt nok samme formål, men har i øvrigt så
lidt til fælles med det vurderede projekt at gøre, at der reelt er tale om et nyt projekt. I begge tilfælde
vil VVM-processen skulle gå om, startende med en ny projektbeskrivelse og scopingproces.
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Endelig kan områdets miljø have forandret sig i en sådan grad, at VVM-rapporten og dens vurderinger
ikke længere er dækkende for en vurdering af projektets påvirkningerne på miljøet. I så fald kan VVMrapporten heller ikke formelt kan danne grundlag for at træffe beslutningen om at tillade
gennemførelsen af projektet.

Fornyet høring
Hvad enten der udarbejdes en supplerende VVM-rapport eller VVM-processen starter helt forfra, vil
der skulle gennemføres en fornyet offentlig høring, som, afhængig af om kredsen af den berørte
offentlighed er ændret, vil skulle have høringsperiode af samme længde som den oprindelige
høringsperiode – ifølge direktivet på mindst 30 dage.

Høringsnotat
Når den offentlige høring over VVM-rapporten er afsluttet, skal VVM-myndigheden udarbejde et
resumé af de foretagne høringer. Det vil derfor ofte være hensigtsmæssigt at udarbejde et egentligt
høringsnotat, hvor alle indkomne indsigelser og bemærkninger fremgår og er kommenteret.
Hvis der udarbejdes et egentligt høringsnotat, bør notatet også indeholde et resumé af de afholdte
borgermøder og de indsigelser, kommentarer og bemærkninger som er fremkommet på møderne. Det
er dog ikke et krav, at der udarbejdes et egentligt referat, men det kan være en god ide.
Under alle omstændigheder vil høringsnotatet efterfølgende skulle indgå i grundlaget for beslutningen
om at afslå eller tillade projektet.
Notatet vil endvidere være tilgængeligt for offentligheden, i henhold til direktivet om offentlighedens
adgang til miljøoplysninger.
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9. Beslutning - tilladelsen eller afslaget
VVM-proceduren afsluttes med, at der på grundlag af VVM-rapporten, evt. supplerende rapporter,
resultatet af den offentlige høring, høringen af de kompetente miljømyndigheder gennemføres en
samlet vurdering af nytten, som opnås ved gennemførelsen af projektet, eller retten til at gennemføre
projektet i forhold til de forventede påvirkninger af miljøet på både kort og langt sigt.
VVM-myndigheden er den myndighed, der er tillagt kompetencen til at meddele VVM-tilladelse til at
igangsætte projektet eller meddele bygherren afslag på at måtte gennemføre det vurderede projekt.
Tilladelsen eller afslaget er en forvaltningsretlig afgørelse. Det er altså ikke en politisk beslutning. Det
indebærer, at beslutningen skal træffes på et retligt objektivt grundlag.
Da dele af afgørelsen bygger på skøn og prioriteringer vil der imidlertid være et vist spillerum for
beslutningen om at tillade eller afslå et VVM-pligtigt projekt. Hvilket også gælder for fastsættelsen af
de vilkår, der knyttes til VVM-tilladelsen.

VVM-tilladelsen eller afslaget
VVM-tilladelsen eller afslaget skal begrundes og offentliggøres. Der er ikke noget nyt i, at tilladelsen
eller afslaget skal begrundes i forhold til dansk forvaltningsret, men både kravet om begrundelse som
kravet om offentliggørelse følger også som et krav efter direktivet.
Der kan knyttes vilkår til VVM-tilladelsen, men det er min opfattelse, at der ved vilkårsfastsættelsen
gælder de samme regler om proportionalitet som ved vilkår efter anden miljølovgivning. Det kan
betyde, at vilkår kan blive så belastende, at der i stedet burde meddeles afslag på det vurderede projekt.
Selvom der har været gennemført en fuld VVM-proces, har bygherren efter direktivet ikke krav på en
tilladelse eller krav på erstatning for de udgifter, han har afholdt i forbindelse VVM-processen.
I den forbindelse skal det erindres, at bygherren jo på et hvilket som helst tidspunkt i VVM-proceduren
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kan vælge at stoppe proceduren og dermed opgive projektet. Bygherren er således ikke på noget
tidspunkt forpligtet til at afholde udgifter, som han finder formålsløse.

Vilkår
VVM-tilladelsen skal indeholde vilkår, der kan sikre at omfanget og karakteren af projektets
miljøpåvirkninger begrænses i overensstemmelse med det, der fremgår af VVM-rapporten og
høringsnotatet. Det er dog min opfattelse, at der ikke kan fastsættes vilkår, der tilsidesætter
speciallovgivningen. Eksempelvis kan vilkår, der skal modvirke forurening ikke skærpes i forhold til
hvilke vilkår, der vil kunne stilles i medfør af IE-direktivet og miljøbeskyttelsesloven. Tilsvarende
gælder også anden areal- og miljølovgivning, som mere specifikt regulerer tilsvarende forhold –
eksempelvis landzonereglerne.
I forbindelse med etableringen af ”One stop shop” konceptet vil jeg antage, at det er væsentligt, at
have forholdet til speciallovgivningen og den deraf følgende mulighed for vilkårsfastsættelse for øje,
så længe ”One stop shop'en” fungerer som en ”sammenhæftning” af flere tilladelser og godkendelser.
En direktiv rigtig ”One stop shop” ville være indførelsen af én og kun én miljøtilladelse baseret på
VVM-reglerne for etablering og udvidelse og IE-reglerne for så vidt angår industrielle driftforhold.
Et nyt vilkår som også skal inddrages i tilladelsen er i hvilket omfang bygherren skal foretage en
monitering af visse miljøparametre, som kunne tænkes at blive påvirket væsentligt enten under
etableringen af projektet eller den efterfølgende anvendelse eller drift.

Offentliggørelse
Såvel tilladelsen som afslaget skal offentliggøres i henhold til direktivet. Det specielle i den
forbindelse er at direktivet kræver, at også afslag skal offentliggøres, det er nemlig ikke normal praksis
i dansk forvaltning.
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Offentliggørelsen skal efter direktivet naturligvis omfatte selve tilladelsen med vilkår eller afslaget
samt begrundelsen for beslutningen.
Direktivet stiller imidlertid yderligere krav til offentliggørelsen, idet VVM-myndigheden også skal
offentliggøre oplysninger om forløbet af offentlighedsfasen, et resumé af de oplysninger, der er
fremkommet under den offentlige høring, samt de oplysninger, der er tilgået VVM-myndigheden i
forbindelse med høringen, herunder også høringssvar fra berørte myndigheder.
En offentliggørelse af et høringsnotat er altså en pligt men ikke nødvendigvis tilstrækkeligt til at
opfylde direktivets krav til offentliggørelse.

Holdbarhed
VVM-tilladelsen er grundlæggende en slags udviddet byggetilladelse og spørgsmålet om tilladelsens
gyldighedsperiode skal netop ses på denne baggrund.
Imidlertid er der en meget stor variation i både projekttyper og projektstørrelser, som er eller vil blive
VVM-pligtige. Netop det forhold gør det meget vanskeligt at fastsætte en hensigtsmæssig generel
tidsfrist for udløbet af en VVM-tilladelse.
Til gengæld er det åbenbart, at en VVM-tilladelse givet til et projekt, som ikke er igangsat men af
forskellige grunde blev lagt i ”mølpose”, ikke kan have gyldighed på et tidspunkt, hvor enten
projektets udformning ikke er tidssvarende og/eller interessen for det berørte miljø har ændret sig
væsentligt.
Derfor bør det efter min mening være en fast regel, at en VVM-tilladelse ikke gives uden
”udløbsdato”.
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10. Klage
Et af de vigtige elementer i VVM-proceduren og ved VVM-tilladelsen er, at vurderingen og tilladelsen
omfatter bygherrens samlede projekt – også selvom det består af flere delprojekter, hvoraf flere endog
kan være VVM-pligtige.
Så længe der kun er én VVM-myndighed, vil det ikke være noget problem at behandle bygherrens
projekt under eet og dermed sikre, at VVM-rapporten omhandler hele projektet, samt at VVMtilladelsen omfatter bygherrens samlede projekt.
Anderledes ser det ud, hvis projektet omfattes af regler, der indebærer flere VVM-myndigheder. Så vil
der kunne opstå en situation, hvor en samlet behandling kun vanskeligt kan finde sted og derfor ofte
ikke vil finde sted.
Denne opsplitning, som er i strid med direktivet, kan også vise sig at få stor betydning for såvel
bygherrens som offentlighedens mulighed for at kunne klage over VVM-myndighedernes afgørelser
set som en samlet afgørelse.
Det er imidlertid et krav i VVM-direktivets artikel 11, at såvel retlige som substantielle beslutninger
skal kunne påklages til fuld prøvelse. Endvidere skal klagesagsbehandlingen omfatte det samlede
projekt.
Imidlertid er det ikke sikkert, at vil der kunne klages over det samlede projekt, selv om der kun er én
VVM-myndighed. Det vil nemlig afhængt af de klageregler, der er knyttet til de enkelte projekttyper,
som kan variere og endog være opsplittet.
En opsplittet sagsbehandling af en klage over det samlede projekts VVM-tilladelse vil imidlertid være
i strid med sigtet med VVM-direktivet og vil efter min opfattelse kunne betragtes som mangelfuld
implementering af direktivet.
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Kun domstolene kan i alle tilfælde sikre en samlet vurdering af klagen, forudsat klager fastholder en
samlet behandling.

EU-Kommissionen
Skulle de danske VVM-regler vise sig ikke at gennemføre VVM-direktivet korrekt, og det gælder både
i lovtekst og i praksis, vil det være muligt for enhver organisation eller person, der måtte være berørt,
at klage til EU-Kommissionen.
Klagen kan indgives på et særligt skema som findes
http://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/make_a_complaint_da.htm

på

denne

hjemmeside:

Det er gratis at klage og klagen kan indgives på dansk, ligesom klageformularen er på dansk. EUKommissionen forstår dansk lige så godt som de øvrige andre 26 officielle EU-sprog, så der er ingen
grund til at udforme klagen på fransk, engelsk eller tysk. Det er en udbredt misforståelse i Danmark, at
henvendelser til EU skal foregå på engelsk.
Når EU-Kommissionen modtager en klage vurderer Kommissionen indledningsvis, om klagen kan
være berettiget. Hvis det er tilfældet sendes klagen til udtalelse hos den nationale ansvarlige
myndighed, som får en relativ kort tidsfrist til at svare Kommissionen. Klageren kan vælge at være
anonym i forhold til medlemsstaten.
Hvis medlemsstatens svar tilfredsstiller Kommissionen henlægges sagen, og klager får besked om
henlæggelsen, hvis Kommissionen ikke finder svaret tilfredsstillende, sender Kommissionen en såkaldt
åbningsskrivelse til medlemslandet. Åbningsskrivelsen er første skridt i at rejse sagen for EUdomstolen. I de fleste tilfælde vil medlemslandet vælge at ændre lovgivningen med henblik på at sikre
et korrekt fremtidigt sagsforløb og dermed implementering. I sjældne tilfælde kan medlemslandet blive
pålagt at genoptage den konkrete sag og i givet fald udbetale erstatning, hvis sagen har ført til tab for
klageren.
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11. Efterskrift
Det er min klare opfattelse efter næsten 40 år i dansk miljøforvaltning og politik, at VVM-direktivet er
et af Europas vigtigste miljødirektiver. Det er ikke fordi, det sætter nye miljøstandarder. Det gør andre
direktiver. Det er fordi, det som det eneste direktiv sikrer offentlighedens inddragelse på et meget
tidligt tidspunkt i forvaltningsprocessen og samtidig stiller krav om, at ALLE projekter, der må antages
at kunne påvirke miljøet væsentligt, skal have myndighedernes tilladelse – og det uanset størrelsen af
projektet.
Den tidlige inddragelse af offentligheden muliggør en reel indflydelse på forvaltningsgrundlaget. Dette
understreges yderligere af, at forvaltningen tidligt og inden, der er truffet beslutning om projektet, skal
offentliggøre beslutningsgrundlaget. Det gælder ikke bare i form af data men også de vurderinger, der
er foretaget. Desuden tvinger direktivet forvaltningen til at tage offentlighedens forslag alvorligt og
reelt inddrage dem i beslutningsgrundlaget før, der må træffes beslutning om at tillade eller afslå
projektet.
VVM-direktivet har i dag en sådan detaljeringsgrad, at det kunne være naturligt, at ændre direktivet til
en forordning. En sådan ændring ville sikre ens regler i hele Europa, idet forordninger ikke skal
implementeres, men har direkte retsvirkning. Dermed kunne usikkerheden med forståelsen af artikel 4
og kravet om en case by case screening fjernes. Endvidere ville det give ensartede høringsregler også
ved grænseoverskridende projekter og myndighedsopbygning.
De ændringer, der ses i det seneste direktiv, er for langt største delen ikke et udtryk for egentlige
ændringer, men blot en simpel ajourføring af direktivet for at bringe direktivets tekst i
overensstemmelse med EU-domstolens afgørelser.
Tendenserne i tiden peger imidlertid mod større lukkethed i forvaltningerne. Heldigvis har EUkommissionen med støtte fra det nødvendige flertal i Europaparlamentet sikret, at direktivet ikke blev
udvandet – tværtimod blev direktivet forsynet med nogle få nyskabelser, så som inddragelse af
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menneskers sundhed og monitering. Jeg håber, at Europaparlamentet fortsat vil stå for en linje, der
ønsker reel borgerdeltagelse i miljøspørgsmål og dermed en fastholdelse af VVM-direktivet, som et af
Europas væsentlige miljødirektiver.
Husk på, at Lissabon traktaten sikrer, at ingen direktivændringer kan vedtages uden Europaparlamentets flertals accept.
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