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Hvad skal miljøvurderes ?

Planer og programmer (og ændringer af dem), som enten
fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til
projekter eller medfører krav om en vurdering af virkningen på
et internationalt naturbeskyttelsesområde, og som udarbejdes
eller vedtages af en myndighed, udarbejdes med henblik på
Folketingets vedtagelse af planer og programmer via en
lovgivningsprocedure og udarbejdes i henhold til love,
administrative retsforskrifter eller administrative beslutninger
(undtagelser f.x. forsvarsformål)

Eks. på lovforslag som kunne have haft
gavn af en miljøvurdering
• Forslag til ændring af planloven efteråret 2016
• Forslag til ændring af lov om kystbeskyttelse efteråret 2017
• Forslag til ændring af planloven sommeren 2018

Miljøvurdering af ændring af planloven
efteråret 2016
• Muliggør samlet mange nye byggemuligheder i landzone og
ny byzone (6000 nye sommerhuse, nye regler for
kommunernes byzoneplanlægning, nye udviklingsområder i
kystnærhedszonen, færre statslige indsigelser mod byggeri)
• Nye regler for planlægning for erhvervsområder
• Nye landzonebestemmelser som muliggør byggeri af boliger
op til 500 m2 uden landzonetilladelse (før op til 250 m2) –
også i Hovedstadens grønne kiler
• Samlet beskrivelsen af miljøkonsekvenser fylder ca. 1 side

Lovforslag om ændring af
kystbeskyttelsesloven
Formål: at grundejere kan kystbeskytte i flere tilfælde og med
øget metodefrihed
• Natur og landskaber udgår af formålet som selvstændige
hensyn
• Metodefrihed i valg af kystsikring– mere hård kystsikring
• Nu skal også ubebyggede kyststrækninger kunne kystsikres
(fx haver, parker og landbrugsjord)
• Der skal ikke længere være et behov for at kystsikre for at
opnå tilladelse
• Beskrivelse af miljøkonsekvenser fylder 4 linjer

Miljøvurdering af forslag om ændring af
Planloven sommeren 2018

• Boliger tillades opføres inden for konsekvensområder
omkring erhvervsvirksomheder, hvor der er luft-, lugt- og
støjforurening. Boligerne skal være hermetisk lukkede med
mekanisk luftindtag i højder uden forurening (1 ud af 5
emner i lovforslaget)
• Miljøvurderingen fylder 5 linjer, der ikke handler om forslaget
angående boliger i forurenede områder

Hvad betyder den manglende miljøvurdering af lovforslagene for miljøet?
• Reel manglende viden om eller forståelse for lovforslagets
miljøkonsekvenser
• Ukvalificeret debat- og beslutningsgrundlag i Folketinget
• Manglende debat af reelle alternativer og evt. behov for
afbødende foranstaltninger
• Manglende fokus på behov for overvågning
• Spildtid i det politiske system (byger af spørgsmål fra
opposition til minister, møder m.v.)
• Øget brug af kommunikation/medier/presse for at lufte
bekymringer og holdninger fra mange parter (fx
interesseorganisationer og politikere)

Så….vil miljøvurdering af ny
lovgivning styrke miljøet?

Ja
…..og det vil være til gavn for kvaliteten af den parlamentariske debat

