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Ændrede rammer for miljøvurdering i MFVM
•

Ny minister Jakob Ellemann-Jensen – miljø- og fødevareminister

•

Miljøstyrelsen flytter til Odense primo 1. januar 2019

•

Departementet har overtaget nærmere afgrænsede emneområder fra Miljøstyrelsen og
ca. 150 medarbejdere er overført fra MST til Departementet

•

Miljøstyrelsen vil fortsat være en faglig stærk forvaltningsstyrelse

•

Beskrivelsen af den endelige snitflade mellem Departementet og Miljøstyrelsen
forventes at foreligge primo 2019
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Ændrede rammer for miljøvurdering i MFVM
Den overordnede opgavefordeling mellem Departementet og Miljøstyrelsen inden for
miljøvurdering er følgende:
Miljøstyrelsen har ansvaret for:
• Point of Contact for Espoo-konventionen (‘formidlings- og fordelingsfunktionen’)
• Kompetent myndighed for de projekter, som efter miljøvurderingsbekendtgørelsen har større
betydning, staten som ejer mv.
• Rådgivning af kommuner og regioner
• Rådgivning af internt i styrelsen om reglerne og deres administration
• Udarbejdelse af vejledninger ( i hvert fald efter 2018)
Departementet har ansvaret for:
• Focal point for miljøvurderingsdirektivet (planer og programmer),
• Focal point for VVM-direktivet (konkrete projekter),
• Focal point for Espoo-konventionen,
• Lov om miljøvurdering,
• Miljøvurderingsbekendtgørelsen,
• Vurdering af Danmarks interesser i søgsmål ved EU-Domstolen,
• Rådgivning af Departementet og andre styrelser om reglerne og deres administration,
• Rådgivning af andre ministerier om reglerne og deres administration
3 / Miljø- og Fødevareministeriet / Titel på præsentation

Ny lovgivning
Arbejder inden for kystbeskyttelse er som bekendt en projekttype, der er omfattet af
miljøvurderingslovens bilag 2.
Kystbeskyttelsesloven er ændret, således at:
•
•
•
•

Der skelnes ikke mellem projekter på havet og projekter på land
Miljøstyrelsen er ikke kompetent myndighed for infrastrukturprojekter, som involverer
mere end to kommuner
Kommunen er kompetent myndighed for projekter omfattet af miljøvurderingslovens
bilag 2 og kystbeskyttelseslovens § 3, stk. 1 og 2
Naturstyrelsen er kompetent myndighed for projekter, hvor staten er bygherre

Overgangsreglen er, at de igangværende ansøgninger mv. gribes af de nye regler, således
de respektive trin i den hidtidige proces opfylder stadierne i den nye proces.
Lovændringen træder i kraft 1.9.2018. MV-bekendtgørelsen ændres så hurtigt som muligt.
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Vejledningen
Vejledning om miljøvurdering af konkrete projekter
Er sendt i intern høring (myndighedsinteressenter inden ministerierne) indtil 3.9.2018.
Sendes i ekstern høring i efteråret.
Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer
Var i ekstern høring indtil 1. juni 2018.
Udkastet skal nu bearbejdes og høringsnotatet skal udarbejdes.
Begge vejledninger vil blive sat sammen og fremstå som en samlet vejledning om
miljøvurdering af planer/programmer og projekter.
Det vil være Miljøstyrelsen, som udgiver vejledningen og som herefter redigerer mv.
Udgivelsen forventes at ske ultimo 2018.
Der udestår en vejledning til de enkelte projekttyper.
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Interessante afgørelser fra EU-Domstolen
Danmark har afgivet indlæg i to sager om miljøvurdering af planer og programmer:
C-160/17 – ‘perimeter-sagen’
Præmis 58:
Det følger deraf, at selv om en sådan retsakt ikke indeholder og ikke kan indeholde positive
krav, ændrer den beføjelse, som den indfører til lettere at foretage fravigelser af de gældende
byplanlægningskrav, det juridiske system og bevirker, at det i hovedsagen omhandlede BPP
henhører under anvendelsesområdet for artikel 2, litra a), og artikel 3, stk. 2, litra a), i
SMVdirektivet.
C-671/16 – EU-kvarteret
En retsakt er omfattet, også når den på et overordnet niveau fastsætter bestemmelser om
fornyelse af et bykvarter og ligeledes fastsætter den fysiske planlægning af zonerne omkring
bygninger og andre ubebyggede områder, vejzoner, zoner med gårdhaver og haver, hegn,
forbindelser til
forsyningsnet og kloakering, indsamling af regnvand og bygningers forskellige
karakteristika, herunder disses konvertible og bæredygtige karakter, visse af deres eksterne
aspekter eller endda køretøjers adgang til dem.
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Danmarks holdning til miljøvurdering af generelle retsakter
Juridisk Specialudvalg under Justitsministeriet har besluttet linjen for den danske
fortolkning
Nationale love – uden internationale forpligtelser – er ikke omfattet af kravet om
miljøvurdering
Bekendtgørelser er omfattet
Derudover gælder naturligvis de almindelige forudsætninger for at anse en retsakt for
omfattet af plan/programbegrebet
Notatet kan findes under Miljø- og Fødevareudvalget 2017-18, alm. Del, bilag 293, februar
2018.
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REFIT-procedure af miljøvurderingsdirektivet
Kommissionens generelle offentlige høring er afsluttet.
For Danmarks vedkommende blev der afgivet 6 høringssvar.
Til sammenligning blev der fra
Sverige 3
Nederlandene 5
Polen 3
MFVM har afgivet særskilt høringssvar og skal efterfølgende indgå i et interview
Det er op til Kommissionen at vurdere, om der samlet set er grundlag for at revidere
miljøvurderingsdirektivet.
I kan følge med i processen her: http://ec.europa.eu/environment/eia/sea-refit.htm
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