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Naturstyrelsen 

Haraldsgade 53 

2100 København Ø 

Landbrug & Fødevarers høringssvar til forslag til lov om miljøvurdering af planer 

og programmer og af konkrete projekter (VVM) samt udkast til forslag til lov om 

ændring af lov om planlægning, lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, lov 

om beskyttelse af havmiljøet, lov om råstoffer, lov om anvendelse af Danmarks 

undergrund, lov om kontinentalsoklen, lov om fremme af vedvarende energi og 

forskellige andre love, j.nr. NST-100-00098. 

 

Naturstyrelsen har den 14. september 2015 udsendt forslag om lov om ændring af lov om 

miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) og forskellige andre love 

med høringsfrist den 19. oktober 2015.  

 

Med den nye lov tages de seneste ændringer af VVM-direktivet og VVM-delen ud af planloven og 

indføres i miljøvurderingsloven. En samlet miljøvurderingslov vil efter Landbrug & Fødevarers 

opfattelse skabe mere overskuelige regler og bedre implementering af de bagvedliggende EU-

direktiver. 

 

Reglerne er meget centrale, når landbrug og virksomheder skal have tilladelse til nye projekter. 

Derfor er det vigtigt med administrativt simple regler, der ikke er med til at begrænse væksten i 

erhvervet, men gør det muligt hurtigt at etablere eller ændre i produktionen.  

 

Overordnede bemærkninger 

 

Direktivnær implementering af direktiverne 

Reglerne om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete VVM-projekter tager afsæt i 

EU-lovgivning. Landbrug & Fødevarer lægger vægt på, at der sker en meget direktivnær 

implementering. Som konkret eksempel kan nævnes et krav om revurdering af VVM-tilladelser, 

som bør udgå af loven. Da der er tale om meget omfattende, komplicerede, omkostningsfyldte og 

tidskrævende regler er det vigtigt, at de nationale regler udformes, så de er klare og ikke 

begrænser mulighederne for vækst og beskæftigelse i Danmark. 

 

Landbrug & Fødevarer har noteret sig, at VVM for husdyrbrug fortsat forbliver en del af 

husdyrbrugsloven. I den forbindelse ønsker Landbrug & Fødevarer at gøre opmærksom på den 

nuværende overimplementering af VVM-reglerne i husdyrloven, som kan medføre unødvendige 

krav om miljøgodkendelse. Landbrug & Fødevarer har en klar forventning om, at den danske 

overimplementering i forbindelse med husdyrgodkendelser fjernes i forbindelse med den 

kommende husdyrbrugslov.   
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Bemyndigelser 

Der er tale om et lovforslag med mange bemyndigelser til ministeren, hvilket gør det vanskeligt at 

give et fyldestgørende høringssvar. Landbrug & Fødevarer finder det helt centralt, at 

bemærkningerne er tydelige og detaljerede, så det efterfølgende er klart, hvordan de nye regler 

skal udmøntes. Landbrug & Fødevarer finder det ligeledes vigtigt, at der sker en stor inddragelse af 

relevante interessenter i det efterfølgende arbejde, eksempelvis i forbindelse med definering af 

form og indhold af ansøgningen og indholdet af one stop shop.  

 

One stop shop 

Særligt one stop shop-tankegangen skal roses. Værktøjet kan være med til at effektivisere 

sagsbehandlingen for erhvervslivet både i forhold til VVM og habitat, som direktivet foreskriver, og i 

forhold til andre myndighedskrav. Der er behov for, at bemyndigelsen konkretiseres nærmere. Det 

fremgår af høringsbrevet, at en nærmere udmøntning afventer en vejledning fra Kommissionen. 

Landbrug & Fødevarer skal foreslå, at der i lovforarbejderne tilkendegives en tæt 

interessentinddragelse for at sikre, at intentionerne bag one stop shop-tankegangen får den 

ønskede effekt. 

 

VVM-screening og tidsfrist 

Det er positivt, at der fastsættes en frist for sagsbehandlingstiden for screeninger. Da tidsfristen 

tæller, fra sagen er blevet fuldt oplyst, er det vigtigt, at kravene til form og indhold af ansøgningen 

er fuldstændigt klar og ikke mere vidtgående end direktivet. 

 

Det er Landbrug & Fødevarers opfattelse, at et uforholdsmæssigt højt antal sager VVM-screenes i 

Danmark, både i forhold til intentionen i VVM-direktivet og i forhold til de miljømæssige gevinster. 

Det kræver unødvendigt mange ressourcer hos både virksomheder og myndigheder.  

 

Landbrug & Fødevarer skal derfor opfordre til, at der skabes en større klarhed over, hvornår en 

screening er nødvendig, og at der indføres bagatelgrænser for, hvornår der er behov for en VVM-

screening. Dette skal ses i lyset af, at rigtig mange screeninger foretages på virksomheder, som er 

omfattet af kravet om miljøgodkendelse, og hvor godkendelsen sikrer, at en ændring ikke har 

skadelige virkninger. Efter Landbrug & Fødevarers opfattelse hindrer VVM-direktivet ikke sådanne 

bagatelgrænser. Det kan også være med til at sikre en mere ensartet administration hos 

myndighederne. 

 

Digitalisering 

Det er helt centralt, at digitaliseringen kommer til at medføre forenklinger og en mere smidig 

sagsbehandling. Der er rigtig mange bemyndigelser til ministeren til at fastsætte nærmere regler 

om digitalisering. Helt overordnet mangler lovforslaget en nærmere redegørelse for, hvad der 

konkret forstås ved digitalisering, og hvordan digitaliseringen skal foretages, herunder hvordan det 

sikres, at brugerne inddrages. Der bør også sikres løsninger, der kan tilpasses til de enkelte 

projekters kompleksitet, ligesom det bør sikres, at alle relevante oplysninger, som myndighederne 

ligger inde med, stilles digitalt til rådighed for ansøgeren. 

 

Man bør eksempelvis ikke ende ud i en situation, hvor VVM-screening skal foretages digitalt i et 

system, men hvor en efterfølgende miljøkonsekvensrapport skal foretages analogt eller i et helt 

andet it-system. I forbindelse med one stop shop-løsninger bør det ligeledes sikres, at it-

systemerne er integrerede. 
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Brugerbetaling 

Der lægges i lovforslaget op til, at ministeren bemyndiges til at kunne fastsætte regler om 

brugerbetaling i forbindelse med lovens administration for så vidt angår projekter (VVM), herunder 

til dækning af myndighedernes omkostninger til tilsyn samt behandling af sager om tilladelser. 

 

Landbrug & Fødevarer stiller sig meget undrende over for denne tilføjelse, idet der i dag ikke er 

brugerbetaling på VVM-sager, jf. bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter 

lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Vi finder således ingen 

anledning til at udvide brugerbetalingen og dermed øge omkostningerne for erhvervslivet. 

 

Landbrug & Fødevarer formoder, at der er tale om en misforståelse, og vil lægge vægt på, at loven 

og bemærkningerne justeres i overensstemmelse med de gældende regler.  

 

Sagsbehandlingstider og høringsfrister 

Når en bygherre ønsker at igangsætte et projekt, er sagsbehandlingstider og høringsfrister af 

væsentlig betydning. Landbrug & Fødevarer skal opfordre til, at reglerne eller bemærkningerne 

bliver mere konkrete.  

 

Eksempelvis bør det defineres, hvad en passende frist for høring af relevante myndigheder i 

konkrete projekter er. Ligeledes er det uklart, hvornår offentligheden skal have en længere 

høringsfrist end 30 dage.  

  

Behov for vejledning 

Hele regelsættet om miljøvurdering er kompliceret, og det er helt centralt, at administrationen ikke i 

praksis betyder overimplementering af direktiverne. Der er derfor behov for vejledning til både 

myndigheder og virksomheder.  

 

Der er særligt behov for vejledning om, hvordan samspillet skal være mellem miljøvurderinger i 

kommuneplanlægningen og miljøvurderingen i de konkrete sager. Særlig opmærksomhed bør være 

på at undgå dobbeltvurderinger. 

 

Vejledningerne bør være færdige, inden reglerne træder i kraft. 

 

Placering på bilag 

Naturstyrelsen har særskilt efterspurgt kommentarer til afgrænsningen af projekttyper på bilag 1 og 

2.  

 

Helt principielt mener Landbrug & Fødevarer, at der skal være en direktivnær implementering, og at 

de danske tilføjelser skal fjernes. Dog bør det være en mulighed for bygherren selv at beslutte, at 

projekter opført på bilag 2 kan behandles efter reglerne for bilag 1-projekter. 

 

Landbrug & Fødevarer skal endvidere henvise til direktivets art. 4, stk. 2, hvor der åbnes op for, at 

medlemsstaterne kan fastlægge tærskelværdier i forhold til virksomheder på bilag 2. Landbrug & 

Fødevarer skal opfordre til, at denne mulighed udnyttes efter nærmere drøftelse.  

 

Behov for et overvågningsudvalg 

Af lovbemærkningerne fremgår det, at implementeringen af det ændrede VVM-direktiv har været 

drøftet i en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for KL, DI, Landbrug & Fødevarer, 

Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Dansk Skovforening, Dansk Ornitologisk Forening, 

professor Lone Kørnøv, AUC, Miljøstyrelsen samt Naturstyrelsen (formandskab og sekretariat).  
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Da der er tale om mange nye tiltag og en lov med mange bemyndigelser, skal Landbrug & 

Fødevarer opfordre til, at der etableres et overvågningsudvalg med samme deltagerkreds, som 

fremadrettet skal følge loven og administrationen heraf. 

  

Specifikke bemærkninger 

 

§ 1 

VVM-direktivet har ikke til formål at sikre et højt beskyttelsesniveau ved tilladelse til projekter. Et 

sådant formål fremgår heller ikke af VVM-bekendtgørelsen. Formuleringen af § 1, stk. 1 er derfor et 

udtryk for en overimplementering i forhold til direktivet og i forhold til den gældende bekendtgørelse. 

Projekter skal derfor ikke indgå i stk. 1, eller også skal teksten omformuleres, således at formålet i 

forhold til projekterne er i overensstemmelse med direktivet. 

 

Landbrug & Fødevarer undrer sig over stk. 2, som særligt beskriver miljøvurderingen. Det kan 

overvejes at flytte denne tekst til de specifikke afsnit. 

 

Menneske- og naturskabte katastroferisici og ulykker samt ressourceeffektivitet er ifølge direktivet 

ikke en del af miljøvurderingen af planer og programmer. 

 

I forhold til direktiverne er der efter kulturarv tilføjet ”herunder kirker og deres omgivelser”. Landbrug 

& Fødevarer finder ingen anledning til specielt at nævne kirker og deres omgivelser. Kirker skal 

behandles på samme måde som anden form for kulturarv. Med tilføjelsen kan der signaleres en 

ubegrundet prioritering af kirkerne og herunder ikke mindst omgivelserne. 

 

§ 7 

Landbrug & Fødevarer savner en definition af henholdsvis planer og programmer. 

 

§ 7, nr. 5 e 

Landbrug & Fødevarer undres over, om selve tilladelsen er en del af miljøvurderingen. 

 

§ 7, stk. 1, nr. 6 a 

Landbrug & Fødevarer finder, at den foreslåede tekst går længere end direktivet, og skal derfor 

foreslå følgende ændring: § 7, nr. 6 a ændres til Gennemførelse af anlægsarbejder eller andre 

installationer eller arbejder, herunder, hvor det er relevant, nedrivningsarbejder. 

 

§ 9 Miljøvurdering af planer og programmer 

I miljøvurderingsdirektivets art. 3, stk. 3 står, at der kun skal foretages en miljøvurdering, hvis 

myndigheden vurderer, at det kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Ordet ”kun” er ikke medtaget i 

den foreslåede § 9, og bør derfor tilføjes. 

 

Der er en fejl i henvisningen i bemærkningerne i første afsnit, hvor der henvises til § 2 stk. 3, som 

ikke eksisterer.  

 

§ 15 

I bemærkningerne bør tillige henvises til § 33 i miljøbeskyttelsesloven. 

 

§ 17, stk. 6 

Der bør tilføjes ”sager efter denne lov”. 
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§ 18 

I lovforslaget foreslås det, at der fremover skal være krav om ansøgning i stedet for anmeldelse, 

som det fremgår af de nuværende regler. Denne ændring er hverken omtalt eller begrundet i 

bemærkningerne. Det bemærkes, at der flere steder i bemærkningerne står ”anmeldelse”. 

Landbrug & Fødevarer finder derfor ingen grund til at ændre krav om anmeldelse til krav om 

ansøgning.  

  

Efter bestemmelsen skal bygherren før etablering, udvidelse eller ændring af projekter opført på 

bilag 1, bilag 1 a, bilag 2 og bilag 2 a indgive en skriftlig ansøgning. 

 

Det fremgår af bilag 2, nr. 14 (og bilag 2 a, nr. 6 og nr. 9), at punktet omfatter ændringer eller 

udvidelser af projekter på bilag 1 eller 2, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive 

udført, når de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet. For at undgå unødige 

screeninger skal det fastslås, at det er op til bygherren at vurdere, om et projekt kan have 

væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet.  

 

Det bør for en sikkerheds skyld bemærkes, at der ikke er krav om anmeldelse, hvis ændringen eller 

udvidelsen ikke er omfattet af nr. 14.  

 

§ 20, stk. 2 

Der er formentlig tale om en fejl, idet § 20, stk. 2 begynder med punkt 3. 

 

§ 21, stk. 1 

Der bør ikke henvises til § 25 i stk. 1. 

 

§ 21, stk. 1 bør i stedet omformuleres til: 

Myndigheden, jf. § 17, træffer på grundlag af bygherrens ansøgning, jf. § 19, afgørelse om, hvorvidt 

et projekt omfattet af bilag 2 og bilag 2 a må antages, at kunne påvirke miljøet væsentligt.  

 

§ 23 

Efter bestemmelsen er scoping obligatorisk. Efter direktivet er scoping som udgangspunkt frivilligt. 

 

Der er i lovforslagets bemærkninger ikke en reel begrundelse for, at scoping skal være obligatorisk. 

Der henvises nærmest til, at det er historisk betinget, da VVM-reglerne hidtil har haft ophæng i 

planloven. Landbrug & Fødevarer finder, at scoping alene skal foretages, hvis bygherren anmoder 

herom.  

 

Det bemærkes, at myndighedens udtalelse om indholdet af miljøkonsekvensrapporten ikke endeligt 

fastlægger omfanget af miljøkonsekvensrapporten. Der er således ikke knyttet nogen retsvirkning til 

udtalelsen. Derfor må det være bygherrens egen vurdering, om en udtalelse er hensigtsmæssig. 

Som konsekvens heraf bør forslagets § 23, stk. 3 fjernes.  

 

I forhold til bemærkningerne i § 23, stk. 3 står der intet om, hvad der forstås ved en aftale med 

bygherren. Det må dog betyde, at bygherren skal være enig heri. Direktivets hovedbudskab om, at 

bygherren kan forlange en udtalelse, skal fastholdes. 

 

Det er uklart, når det i bemærkningerne anføres, at der er tale om en procesledende beslutning, om 

der skal gives en udtalelse fra myndigheden. Der bør være en anvisning på, hvordan der skabes en 

aftale mellem myndighed og bygherre, og det bør i denne forbindelse understreges, at bygherren 

under alle omstændigheder har krav på en udtalelse.  
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§ 26, stk. 4 

Formuleringen om revurdering er langt mere vidtgående end direktivet, og er formuleret som 

svarende til miljøbeskyttelseslovens § 41 a. Direktivet omhandler ikke tilbagekaldelse af allerede 

meddelte og udnyttede tilladelser.  

 

Kravet om revurdering skal derfor fjernes. 

 

Ifølge direktivets art. 8 a, stk. 4 skal projektets særkender gennemføres af bygherren, og der skal 

fastlægges en overvågning.  

 

Det er ikke det samme, som at myndighederne kan tilbagekalde en tilladelse i de tre situationer, 

som er nævnt i lovforslagets § 26, stk. 4.  

 

§ 27 Overvågning 

Der skal efter direktivet fastsættes overvågningsforanstaltninger, hvis projektet har væsentlige 

skadelige virkninger på miljøet. Omvendt skal der altså ikke fastsættes 

overvågningsforanstaltninger, hvis projektet ikke har væsentlige skadelige virkninger på miljøet. 

 

Både i art. 8 a, stk. 4 og i præamblen, nr. 35 anvendes udtrykket ”væsentlige skadelige virkninger”. 

 

I lovteksten og – understreget med kursiv – i bemærkningerne står der væsentlige og skadelige 

indvirkninger på miljøet. For at undgå forskellige fortolkninger bør der anvendes samme formulering 

som i direktivet, således at ordet ”og” udgår. 

 

Efter § 27, stk. 2 bemyndiges ministeren til at fastsætte nærmere regler for overvågning. Det bør i 

bemærkningerne tydeligt fremgå, at de nærmere regler om overvågning skal følge princippet om, at 

det kun gælder for projekter med væsentlige skadelige virkninger, at der anvendes eksisterende 

lovgivning, så der ikke stilles yderligere krav, og så overlapning undgås. Bygherren skal således 

ikke foretage overvågning ud over de allerede gældende krav og ikke i tilfælde, hvor 

myndighederne også foretager overvågning. 

 

Landbrug & Fødevarer må henstille, at det i lovens bemærkninger fremgår, at bygherrens 

opfyldelse af kravet om overvågning og monitering så vidt muligt skal ske gennem frivillige 

ordninger, og at eventuelle håndhævelsesforanstaltninger skal søges inden for den eksisterende 

forvaltningsret. 

 

§ 29 Bemyndigelse til at fastsætte krav til ansøgninger 

Paragraffen giver en række bemyndigelser til, at miljø- og fødevareministeren kan fastsætte krav til 

ansøgningerne, herunder indhold, form og anvendelse af digitale løsninger. Dermed bliver 

udmøntningen meget væsentlig for hele forvaltningen af reglerne. 

 

Paragraffen og bemærkningerne hertil er svære at læse, og det er uklart, hvilke bemyndigelser 

ministeren reelt får. Landbrug & Fødevarer foreslår, at der nedsættes en arbejdsgruppe med 

relevante interessenter (herunder Landbrug & Fødevarer) i forbindelse med udmøntningen, som 

rapporterer direkte til ministeren.  

 

Den første bestemmelse gælder ansøgninger efter § 19. Ansøgninger indgives imidlertid efter § 18. 

§ 19 vedrører krav til indholdet af ansøgningen.  
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Paragraffen er dernæst udformet generelt, men efter bemærkningerne skal det (tilsyneladende) kun 

gælde for visse ansøgninger, nemlig ansøgninger efter miljøbeskyttelseslovens § 33 og anlæg 

omfattet af en branchebekendtgørelse. Denne begrænsning burde fremgå af lovteksten. 

 

Der henvises til lovændringen i 2013, hvor VVM blev afkoblet fra obligatorisk kommuneplantillæg, 

men her blev der i planlovens § 11 h, stk. 1 fastsat krav om anvendelse af skema og indsendelse af 

skemaet digitalt. 

 

Det skaber også forvirring, at der nogle steder i bemærkningerne anvendes ordet ”ansøgning” og 

andre steder ordet ”anmeldelse”. Det bør konsekvensrettes, så kun ordet ”anmeldelse” fremgår. 

 

Det er ligeledes forvirrende, at bemærkningerne herefter omtaler indgivelse af klage, som 

paragraffen ikke handler om. 

 

Bemærkningerne omtaler herefter indgivelse af ansøgninger efter §§ 19 og 20 for andre 

projekttyper. For disse kan der – åbenbart som noget nyt – også fastsættes regler om benyttelse af 

it-systemer. Det må eksempelvis kunne være et vådområdeprojekt. Det anføres herefter: 

”Ministeren vil også kunne fastsætte bestemmelser om, at efterfølgende kommunikation om 

anmeldelsen også kan foregå uden anvendelse af digital selvbetjening.” Hvad betyder ”også” i 

denne sætning? 

 

I de nuværende regler står der i VVM-bekendtgørelsens § 2, stk. 1, at anmeldelsen skal ske ved 

anvendelse af skemaet i bilag 5, og at indsendelsen kan ske digitalt. 

 

I bemærkningerne er der en redegørelse for myndighedernes vejledningspligt, hvis myndighederne 

modtager en anmeldelse, der ikke er indsendt digitalt. 

 

Der står ikke noget om, at en i øvrigt fyldestgørende skriftlig anmeldelse skal behandles fra 

indsendelsestidspunktet, som det fremgår i kravene til den digitale anmeldelse. Det har blandt 

andet betydning i forhold til 90-dages fristen, men kan også have betydning i forhold til 

overgangsregler. 

 

Teksten om behandling af en klage, der ikke er blevet indsendt digitalt, er som nævnt forkert 

placeret og i øvrigt uforståelig. Hvordan skal det vurderes i forhold til bygherrens evne til at kunne 

anvende den digitale selvbetjening?  

 

Fastlæggelsen af gyldig dato kan være afgørende for en klage, der ikke – som åbenbart krævet – 

er blevet indsendt gennem anvendelse af digital selvbetjening. 

 

Det bemærkes dog, at Landbrug & Fødevarer kan tiltræde anvendelsen af digitale løsninger i det 

omfang, at disse er operationelle og medvirker til en mere sikker og hurtig sagsbehandling. I 

forbindelse med de digitale løsninger bør anmeldelsesskemaet i bilag 5 i VVM-bekendtgørelsen 

gennemgås og om muligt forenkles. 

 

Bemærkningerne til stk. 3 om oplysninger i miljøkonsekvensrapporten henviser til planlovens § 11 

h, stk. 1, punkt 3 samt til VVM-bekendtgørelsens § 5, hvor der er henvist til bekendtgørelsens bilag 

4. 

 

Det burde præciseres, at uanset at VVM-bekendtgørelsens § 5 også vedrører en vurdering, kan der 

efter den foreslåede § 29, stk. 3 alene sættes krav til oplysninger og ikke til vurderinger. 



Side 8 af 13 

 

  

 

Miljø- og fødevareministeren bør alene i henhold til stk. 2 kunne fastsætte regler om, hvilke 

oplysninger bygherren skal afgive ved ansøgning efter § 19, der følger af direktivet. 

 

§ 30 Samtidig sagsbehandling 

Efter forslaget bemyndiges ministeren til at fastsætte regler om myndighedens behandling af 

ansøgninger efter § 19 og om, at sådanne ansøgninger skal afgøres samtidig med visse 

ansøgninger efter § 33 i lov om miljøbeskyttelse (miljøgodkendelse). 

 

Der tænkes efter bemærkningerne på bestemmelsen i miljøbeskyttelseslovens § 19 (jord og 

grundvand) og § 28 (spildevandstilladelser). 

 

Der er tale om en meget central bestemmelse for fødevareerhvervet, og vi skal anmode om en 

nærmere dialog om mulighederne og konsekvenserne, inden reglerne nærmere fastsættes.  

 

Det er helt centralt, at kravet om samtidighed ikke komplicerer og forlænger sagsbehandlingen. 

Landbrug & Fødevarer lægger vægt på, at samtidighed i afgørelser er en mulighed og ikke en pligt 

for bygherren. 

 

I den forbindelse bør der være særskilt opmærksomhed på, hvornår sagsbehandlingstiderne tæller 

for de forskellige typer af afgørelser, da kravene til ansøgninger kan have forskellig karakter. 

  

§ 32 Høring af myndigheder og offentligheden om planforslag 

Lovforslaget indeholder mange frister, som ikke er klare. Landbrug & Fødevarer finder, at der skal 

fastsættes frister, så projekter ikke unødig forsinkes. 

 

Det fremgår, at den hidtidige frist på otte uger ændres til ”en passende frist” i overensstemmelse 

med direktivet. Der er ingen angivelse af, hvad der forstås som en passende frist. Der foreslås en 

tilkendegivelse om, at fristen i de fleste tilfælde bør kunne fastsættes til mindre end otte uger. 

 

For offentligheden fastsætter loven ikke frister. Det anføres i stk. 3, at ”såfremt der i medfør af 

anden lovgivning er fastsat regler…” 

 

Der er ingen tilkendegivelser om, hvad der gælder, hvis der ikke er blevet fastsat regler efter anden 

lovgivning. Der bør være en bestemmelse herfor i loven samt en redegørelse i bemærkningerne. 

 

§ 35 Høring af offentligheden og myndigheder i forbindelse med VVM 

Der bør være mere klarhed over, hvilke frister for høring der gælder, således at bygherren har 

mulighed for at planlægge sine projekter. Landbrug & Fødevarer finder det væsentligt, at der er en 

rimelig afklaring af høringsfristernes længde, således at dette spørgsmål ikke bliver genstand for 

unødige klager, men også så høringsfristerne er reelle. 

 

Efter den foreslåede bestemmelse bør høringen i miljøkonsekvensrapporten være med en frist på 

mindst 30 dage. Det er ikke angivet, hvor lang perioden maksimalt kan eller bør være, og Landbrug 

& Fødevarer mener, at fristen skal fastsættes til 30 dage. 

 

I bemærkningerne henvises der i første afsnit til en miljøvurdering, jf. også den nye definition i det 

ændrede VVM-direktivs art. 1, stk. 2, litra g). Det er uklart, hvad der menes, idet der ikke fremgår en 

definition i direktivets art. 1, stk. 2, litra g).  
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Det bør præciseres, hvorvidt der henvises til betragtning 7 i direktivet fra 2011 eller i direktivet fra 

2014. Dette gælder ligeledes for henvisningen til VVM-direktivets betragtning 16.  

 

Det anføres, at der er tale om en delvis videreførelse af bestemmelserne i VVM-bekendtgørelsens 

§ 4. Det oplyses ikke, hvad der menes med ”delvis”. Der må i øvrigt også være tale om en 

videreførelse af bestemmelserne i VVM-bekendtgørelsens § 6 om høring af VVM-redegørelsen 

(miljøkonsekvensrapporten). 

 

§ 39 Bortfald af screeningsafgørelse og tilladelser 

Der foreslås en forældelsesfrist på tre år. Det antages, at der på nuværende tidspunkt er en 

ulovbestemt forældelsesfrist på omkring tre år afhængigt af omstændighederne i det konkrete 

tilfælde. 

 

Landbrug & Fødevarer finder det absolut påkrævet, at forældelsesfristen ikke sættes til mindre end 

fem år. De senere års finanskrise viser, at fristen på tre år i husdyrbrugssager i mange tilfælde har 

været for kort. Hensynet til at undgå ”hamstring” af tilladelser og afgørelser er fortsat tilgodeset med 

fem år, som ikke er et ukendt åremål i andre sammenhænge eller et uoverskueligt åremål for 

hverken myndigheder eller offentligheden. 

 

Landbrug & Fødevarer finder, at forældelsesfristen også børe være fem år for eksempelvis 

landzonetilladelser. 

 

§ 42 Gebyr 

Ministeren kan efter forhandling med vedkommende ressortministre fastsætte regler om gebyr for 

dækning af omkostninger ved administration og tilsyn vedrørende projekter. Dette er helt 

utilstrækkeligt beskrevet i bemærkningerne. Landbrug & Fødevarer finder, at bestemmelsen helt 

skal udgå af lovforslaget. Bestemmelsen har ikke baggrund i direktivet, hvorfor der klart er tale om 

en overimplementering. 

 

I bemærkningerne til bestemmelsen anvendes udtrykket ”brugerbetaling”. Det angives at være en 

videreførelse af planlovens § 54, dog ikke vedrørende gebyrer for klagesagsbehandling. 

 

Planlovens § 54 har samme formulering som den foreslåede paragraf, men for 

førsteinstansbehandlingen er bestemmelsen alene blevet udnyttet i form af bekendtgørelse nr. 

1116 af 13. september 2007 om lokalplanlægning i forbindelse med vejanlæg m.v. og om gebyr for 

kommunalbestyrelsens orientering om dispensationsansøgninger efter § 20 i lov om planlægning 

om dispensation fra en lokalplan. Bekendtgørelsen giver adgang til, at kommunen kan opkræve et 

gebyr for orientering om dispensationsansøgninger, som vedrører byggeri, der har et etageareal på 

mere end 250 kvadratmeter eller har en højde på mere end 8,5 meter og forudsætter orientering af 

mere end 10 beboere og foreninger. 
 

Der er altså i nuværende regler tale om en meget begrænset anvendelse af gebyrer, der slet ikke 

er sammenlignelig med VVM-sager. Det skal samtidig bemærkes, at VVM-sager ikke er omfattet af 

brugerbetalingsbekendtgørelsen. 

 

Desuden er orientering af naboer m.v. i dag digitale, hvorfor der reelt ikke er omkostninger 

forbundet hermed. 

 

Hvis bestemmelsen fastholdes, skal den subsidiært begrænses til tilfælde, der er sammenlignelige 

med ovennævnte bekendtgørelse.  
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Landbrug & Fødevarer finder det derfor helt uacceptabelt at indføre en sådan bestemmelse, uanset 

den foreslåede bemærkning om forhandling mellem de berørte parter. 

 

§ 45 Tilsyn 

Efter stk. 6 kan ministeren bestemme, at tilsynet skal udøves af en anden myndighed. 

Bestemmelsen er ny. Der henvises til naturbeskyttelseslovens § 73, stk. 3. Efter denne 

bestemmelse tænkes der øjensynligt på en delegation til statslige styrelser, og i 

naturbeskyttelsesloven er der eksempler på rækkeviden af bestemmelsen. Det ses ikke at være 

tilfældet i relation til dette lovforslag, ligesom det ikke er nærmere begrundet. 

 

Landbrug & Fødevarer finder, at rækkeviden af bestemmelsen skal forklares og afgrænses konkret 

i bemærkningerne. 

 

I sin nuværende form har vi ikke mulighed for at give bemærkninger til denne nye bestemmelse. 

 

§ 51 Klagefrist 

I stk. 1 opregnes de afgørelser, der kan klages over. Tilsynsafgørelser efter § 45 mangler i 

oplistningen. 

 

Landbrug & Fødevarer finder det fornuftigt, at det fastslås, at klage over miljøvurdering af en plan 

eller et program tidligst kan indgives, når planen eller programmet er endeligt vedtaget. Landbrug & 

Fødevarer finder, at det bør fremgå, at en klage, der er blevet indsendt før vedtagelsen af den plan, 

der klages over, bør anses for ugyldig og bortfaldet. 
 

 

§ 53 Opsættende virkning 

Formuleringen af bestemmelsen, som er hentet fra planlovens § 60, stk. 8, er uklar. Dette 

underbygges af, at kommentatoren i Karnovs lovsamling må bruge følgende formulering: ”Det 

følger (modsætningsvist) af stk. 8 og fast administrativ praksis, at klager over retlige spørgsmål ikke 

har opsættende virkning, med mindre nævnet bestemmer andet.”  

 

Det reelle indhold bør udtrykkes eksplicit, så der ikke opstår tvivl. Man kan eventuelt inspireres af 

husdyrgodkendelseslovens § 81 (”En klage over … har ikke opsættende virkning, medmindre 

Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet”). 
 

§ 57 Ikrafttrædelse 

Landbrug & Fødevarer skal opfordre til, at ikrafttrædelsesbestemmelserne bliver mere 

fyldestgørende og entydige, og at omtalen af bilag 1 og 2 i bemærkningerne ændres. 

 

Efter stk. 3 finder loven ikke anvendelse for planer og programmer, der er omfattet af lov om 

miljøvurdering af planer og programmer og under tilvejebringelse før denne lovs ikrafttræden. Det 

bør forklares nærmere i bemærkningerne, hvad der forstås ved ”under tilvejebringelse”. Det kan 

eksempelvis være diffust, hvornår tilvejebringelse af en kommuneplan påbegyndes. 

 

Herefter tilføjes det i bemærkningerne, at begrundelsen for overgangsbestemmelsen er, at 

nugældende bilag 1 og 2 erstattes med det reviderede VVM-direktivs bilag 1 og 2. Det er en ganske 

forvirrende, hvilke bilag i de forskellige ændringer der henvises til. Der er ved det reviderede VVM-

direktiv ikke sket ændringer af bilag 1 og 2. Der er blandt andet blevet indsat et bilag II a med krav 

til oplysninger fra bygherren ved bilag II-projekter. 
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Det anføres i bemærkningerne, at de nugældende bilag 1 og 2 i direktivet erstattes med de 

reviderede bilag 1 og 2. 

 

Det er netop ikke tilfældet. Naturstyrelsen har selv i konsekvensnotatet redegjort for de særlige 

danske afvigelser af bilagene i forhold til direktivet. 

 

For VVM-projekter fremgår det af stk. 4, at hvis afgørelsen er blevet truffet før lovens ikrafttræden, 

skal en eventuel klagesag behandles efter de hidtil gældende regler, uanset om klagen er blevet 

indgivet før eller efter lovens ikrafttræden.  

 

Det fremgår af bemærkningerne, at myndigheden i forbindelse med en eventuel hjemvisning skal 

behandle sagen efter de nye regler. Det er så væsentlig en regel, at den bør fremgå af loven. Det 

betvivles, at det kan betragtes som en ulovbestemt retsfølge. 

 

Hvis der er blevet indgivet anmeldelse af et projekt før lovens ikrafttræden, fremgår det af stk. 5, at 

de nuværende regler finder anvendelse. Det svarer altså til planer og programmer under 

tilvejebringelse, jf. stk. 2 og behandlingen af klagesager for planer og programmer, jf. stk. 1.  

 

Det fremgår ikke af hverken loven eller bemærkningerne, at den nye lov finder anvendelse, hvis 

Natur- og Miljøklagenævnet i en eventuel klagesag hjemviser sagen til fornyet behandling. 

 

Økonomiske konsekvenser for offentlige myndigheder og erhvervslivet 

Der er mange bemyndigelser i loven, hvor udmøntningen må forventes at få økonomiske 

konsekvenser for erhvervslivet. Da bemyndigelserne ikke er beskrevet tilstrækkeligt, har Landbrug 

& Fødevarer imidlertid ikke mulighed for at kommentere mere konkret på de økonomiske 

konsekvenser. 

 

For erhvervslivet konstateres det dog, at der ikke indføres nye eller ændrede skatter og afgifter. Det 

må herved forudsættes, at der ikke indføres brugerbetaling i form af gebyrer. 

 

De økonomiske konsekvenser for erhvervslivet synes underestimerede, formentlig specielt for 

mindre projekter, hvor myndighederne i større omfang har stået for udarbejdelsen af VVM-

redegørelsen. Dette gælder også i relation til bemærkningen om adfærdsvirkninger, der er anført 

side 107. Dette gælder også angivelsen i skemaet side 113. 

 

Landbrug & Fødevarer anerkender betydningen af kortere høringsperioder og hurtigere 

sagsbehandling. Det er således vigtigt, at de høringsperioder, hvor der er anført ”mindst 30 dage” 

eller ”passende frist” reelt bliver betydeligt kortere end otte uger. Lovforslaget giver desværre ikke 

noget bud herpå. 
 

Forslagets bilag 1 og 2 

 

Naturstyrelsen anmoder specifikt i høringsbrevet om, at ønsker til ændringer af de foreslåede bilag 

fremsendes som en del af høringssvaret. Ønskerne vil blive vurderet i forbindelse med de øvrige 

høringssvar. 

 

Landbrug & Fødevarer mener, at bilagene bør følge direktiverne, således at overimplementering 

undgås. 
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I høringsnotatet er der angivet med gråt i skemaet, hvad der nationalt foreslås implementeret 

anderledes i forhold til direktivet, og hvad der er blevet videreført fra VVM-bekendtgørelsen.  

 

Landbrug & Fødevarer skal hertil bemærke, at den gældende VVM-bekendtgørelse er blevet 

implementeret anderledes end direktivet, og udgangspunktet i de nye regler bør være, at bilagene 

følger direktiverne. Såfremt der sker en afvigelse, bør der være helt klare fordele forbundet hermed, 

og der børe være en klar aftale med den konkrete branche.    

 

Naturstyrelsen anfører, at det kan være en fordel for bygherren, at visse anlæg er gjort VVM-

pligtige, selv om de kun et opført på bilag II i direktivet, da disse projekter alligevel vil blive VVM-

pligtige efter en screening. En screeningsprocedure vil derfor kunne undgås, hvis der kræves VVM 

ved at anføre projekterne på bilag I. Landbrug & Fødevarer mener ikke, at dette er en begrundelse 

for en generel overimplementering. I stedet foreslås, at projekter opført på bilag 2 kan behandles 

efter reglerne for bilag 1-projekter, hvis bygherren selv ønsker det. 

 

Bilag 2, punkt 1 a 

I forhold til bilag 2 anbefales det kraftigt, at der indføres bagatelgrænser for, hvornår et projekt er 

omfattet. Landbrug & Fødevarer vil gerne drøfte denne mulighed nærmere med Naturstyrelsen. 

 

I forhold til punkt 1 a står der i den danske version af direktivet: ”Projekter vedrørende 

sammenlægninger.” 

 

I den engelske udgave står der: ”Projects for the restructuring of rural land holdings.” 

 

I den tyske udgave står der: ”Flurbereinigungsprojekte.”  

 

I den svenske udgave står der: ”Projekt för omstrukturering av fastighetsbildningen på 

landsbygden.” 

 

Landbrug & Fødevarer mener ikke, at ordlyden i den engelske og den danske version har samme 

betydning, og at der dermed er tale om en overimplementering. Det bør undersøges nærmere, 

hvordan dette punkt fortolkes i andre lande. Et eksempel på en bagatelgrænse i forhold til dette 

punkt kunne være at anvende følgende ordlyd: ”Projekter vedrørende jordfordelingsplaner 

omfattende minimum 10 ejendomme”. 

 

Bilag 2, punkt 10 

I forhold til punkt 10 skal Landbrug & Fødevarer gøre opmærksom på, at Seveso-direktivet er 

blevet overimplementeret i risikobekendtgørelsens § 4 i forhold til køleanlæg, hvor der anvendes 

ammoniak som kølemiddel. Der er således tale om en overimplementering af en 

overimplementering. Dette har store konsekvenser for en række fødevarevirksomheder. 
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Såfremt der er spørgsmål eller problemstillinger, der ønskes uddybet, står vi naturligvis til rådighed. 
 
 
 

Med venlig hilsen 

 

 
Anette Christiansen 

Miljøchef 
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