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Miljøministeriet 

Slotholmsgade 12 

1216 København K 

Mail: mim@mim.dk 

CC : hinel@mim.dk 

Høring af udkast til Vejledning om miljøvurdering af konkrete projekter (VVM), J. nr. 2022-

2844 

Miljøministeriet sendte den 16. marts 2022 udkast til Vejledning om miljøvurdering af konkrete 

projekter i høring med høringsfrist den 16. maj 2022.  

 

Vejledningen omhandler blandt andet VVM-screening af konkrete projekter, som har til formål at 

vurdere, om der skal foretages en egentlig VVM-redegørelse. Det er Landbrug & Fødevarers 

opfattelse, at VVM-redegørelser er med til at sikre en miljømæssigt forsvarlig produktion, når der er 

tale om nye store projekter, som fx etablering af en ny stor virksomhed omfattet af direktivets bilag 

1 (barmarksprojekt). Det er dog helt afgørende, at man i videst muligt omfang forsøger at udarbejde 

bagatelgrænser for udarbejdelsen af screeninger, så de administrative og økonomiske 

omkostninger holdes i proportioner med det miljømæssige formål.  

 

Da fødevarevirksomheder ofte foretager mindre ændringer i produktionen grundet skiftende 

markeder og kundeefterspørgsel, udarbejdes der i dag et større antal VVM-screeninger i denne 

sektor. Stort set samtlige af disse screeninger viser, at der ikke er tale om en væsentlig 

miljøpåvirkning, og at der således ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse. Det er Landbrug & 

Fødevarers opfattelse, at vejledningen kan gøre langt mere for at forenkle procedurerne. 

 

Kriterier og grænseværdier 

Vejledningen berører kort muligheden for at fastsætte kriterier og grænseværdier, som fx kan 

ekskludere projekttyper fra screeningsforpligtigelsen. Denne mulighed vil i stort omfang kunne lette 

afgrænsningen og den administrative byrde for bygherren og myndigheden, ligesom den har stort 

potentiale for at kunne reducere mange af de VVM-screeninger, der bliver udarbejdet, men hvor de 

ikke munder ud i VVM-pligt. 

 

Landbrug & Fødevarer skal derfor kraftigt opfordre til, at der snarest igangsættes et arbejde, hvor 

der kan fastlægges kriterier og grænseværdier for fx fødevarevirksomheder, så administrationen 

står bedre mål med miljøgevinsten. Landbrug & Fødevarer skal anmode om at deltage i dette 

arbejde. 

 

Landbrug & Fødevarer skal desuden opfordre til, at man ikke anvender termen ”grænseværdi” i 

vejledningen, men i stedet anvender ”tærskelværdi”. Direktivets anvendelse af grænseværdi lader 

til at være en fejl i oversættelsen, og medfører lidt forvirring i praksis. 

 

Komplicerede afvejninger 

Vejledningen giver mulighed for mange afvejninger, og er flere steder svært tilgængelig. Fx er 

skemaet på side 41 svært at forstå. En del af forklaringen er givetvis, at der er kommet mange 

tolkninger fra nævnene, Kommissionen og EU-domstolen, som det kan være vanskeligt at navigere 

i. Det kan gøre det vanskeligt for både bygherre og myndighed at foretage de konkrete vurderinger. 
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Landbrug & Fødevarer skal samtidig opfordre til, at ministeriet på sigt arbejder for en ændring på 

EU-niveau, som har til formål at reducere de administrative byrder, fx ved at gøre det væsentligt 

nemmere at fastsætte bagatelgrænser for VVM-screeninger. Formålet bør være at sikre en bedre 

proportionalitet mellem administrationen og miljøbeskyttelsen.  

 

Der bør desuden arbejdes på at gøre vejledningen mere handlingsorienteret. 

 

Bygherres ansvar og allerede foreliggende viden 

Landbrug & Fødevarer finder det positivt, at det fremgår klart, at det er bygherres ansvar at 

foretage vurderingen af, om et projekt er screeningspligtigt. 

 

Ligeledes er det positivt, at det anføres, at screeninger skal foretages ud fra bygherres oplysninger 

og allerede foreliggende viden. Landbrug & Fødevarer skal dog opfordre til, at beskrivelsen gøres 

endnu klarere, jf. forslag til præcisering af teksten på side 71: 

 

”En screening er myndighedens vurdering af det konkrete projekts mulige væsentlige indvirkning på 

miljøet, og gennemføres hovedsageligt på baggrund af bygherres allerede foreliggende 

oplysninger, myndighedens allerede foreliggende viden og erfaringer med tilsvarende projekters 

indvirkninger på miljøet eller med det omgivende miljøs eventuelle sårbarhed.” 

 

Ovenstående ændring bør også konsekvensrettes i teksten på side 90. 

 

Der henvises i øvrigt til bemærkningerne givet til forrige udkast til VVM-vejledning fra 5. december 

2018. 

 
 

Såfremt der er spørgsmål til bemærkningerne, står vi naturligvis til rådighed. 

 

 

Med venlig hilsen 

 
Henrik Borg Kristensen 

Chefkonsulent 
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