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Miljøstyrelsen 

Haraldsgade 53 

2100 København Ø 

 

Landbrug & Fødevarers høringssvar til udkast til bekendtgørelse om Kystdirektoratets og 

Miljøstyrelsens VVM-kompetence, samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening 

m.v. for planer, programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af 

planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). 

 

Miljøstyrelsen har den 27. marts 2017 udsendt udkast til bekendtgørelse om Kystdirektoratets og 

Miljøstyrelsens VVM-kompetence, samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. for 

planer, programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og 

programmer og af konkrete projekter (VVM) med høringsfrist den 24. april 2017.  

 

Fødevarevirksomheder udarbejder i dag et stort antal VVM-screeninger, hvoraf kun en meget lille 

andel udmunder i et krav om udarbejdelse af en egentlig VVM. Screeningerne udgør derfor en stor 

administrativ byrde for virksomhederne. Desværre medvirker denne bekendtgørelse til en 

yderligere øget administrativ byrde i forhold til oplysningskravene i bilag 1, jf. bemærkningerne 

nedenfor. Landbrug & Fødevarer tager gerne et møde med styrelsen for at drøfte bemærkningerne. 

 

Implementeringen af den såkaldte one-stop-shop er et positivt element i tilgangen til 

sagsbehandling, og Landbrug & Fødevarer kan kun opfordre til, at tilgangen udbredes til andre 

områder. 

 
Bemærkninger til bilag 1 

 

Lokalt fastsatte støjgrænser 

I punkt 14 og 15 henvises der i en ændring til ”lokalt fastsatte støjgrænser”. Formuleringen bør 

præciseres, så det står klart, hvad der menes med ”lokalt fastsatte støjgrænser”. 

 

Oplysninger om vandområder 

Det er Landbrug & Fødevarers opfattelse, at ændringen i punkt 35 vil medføre en bredere tolkning 

og dermed give anledning til væsentlig mere tidskrævende dokumentation fra ansøgers side. 

Blandt andet fremgår det nu, at der skal redegøres for indirekte påvirkninger. Efter Landbrug & 

Fødevarers opfattelse er der tale om et vidtgående krav, som i praksis vil medføre øget 

administration fra ansøgers side. 

 

Landbrug & Fødevarer skal på baggrund af ovenstående bemærkning anmode om, at ændringen i 

punkt 35 frafaldes. 

 

Oversvømmelsesloven 

To nye punkter – 38 og 39 – er tilføjet listen over oplysningskrav. Det skal således oplyses, hvorvidt 

projektet er placeret i et risikoområde, herunder om projektet kan forenes med risikostyringsplanen 

for området. 
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Det er Landbrug & Fødevarers opfattelse, at de to nye punkter vil medføre et ikke ubetydeligt øget 

dokumentationskrav fra ansøgers side. For at hindre yderligere administrative byrder for 

virksomhederne skal Landbrug & Fødevarer opfordre til, at ændringen frafaldes. 

 

Detaljerede bemærkninger 

I § 4, nr. 1 henvises til § 2, nr. 2, men der må tænkes på § 2, nr. 3. 

 

I § 8 skal der henvises til § 2 nr. 4 og 5 og ikke nr. 3 og 4. 

 

I forhold til procedurerne for "one stop shop" i §§ 8 og 9 skal Landbrug & Fødevarer tage forbehold 

for, at der anvendes den mest hensigtsmæssige og tidsbesparende procedure. 

 

 

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

 
 

Med venlig hilsen 

 

 

Henrik Borg Kristensen 

Chefkonsulent 

 

Virksomheds- & Bedriftsmiljø 
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